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HiCR SURESi 



HICR SURESi 

(Mekke'de nazil olm~tur.) 

~~~~~------------------~~ 

Rahman ve Rahim olan Allah'1n Ad1yla. 
1 - Elif, Lam, RA. Bunlar kitabm ve Kur'an-1 Mu

bin'in ayetleridir. . 
2 - Kafirler bir zaman gelir ki mush1man olmay1 is-

teyeceklerdir. · 
3 - Brrak onlan; yesinler, eglensinler ve kendilerini 

oyalayadursun. Sonra ogreneceklerdir. 

Bu Kitab 

Surelerin b~larmciaki huruf-1 mukattaa ile ilgili bilgi daha once 
ge~mi§ti. Allah Teala, «Katirler bir zaman gelir k'i miislfunan olmay1 . 
isteyeceklerdir.» buyurup, onlarm ic;inde bulunduklan kiliiirden dola
Yl pi§man olacaklanm ve diinya yurdunda miislfunanlarla beraber ol
mu§ olmay1 temenni edeceklerini haber verir. Siiddi'nin tefsirinde me§
hur isn'adl ile ibn Abba:s, ibn Mes'ud ve diger baz1 Sahabe'den naklet
tigine g<>re; katirler, ate§e arzolunduklan zaman miisliimanlar olma-
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Yl temenni edeceklerdir. Burada maksadm: Her kafirin c>liim anmda 
ke§ke mii'min olayd1m, diye haytflanacagidlr, da denilmi'§tir. Ba§ka 
bir gorii§e gore bu, k1yamet giiniinden bir haber vermedir. Nitekim 
Allah Teala'mn §U kavli de boyledir: «Bir gorsen; ate§in b~mda · dur
duklan : Ke§ki geri dondiiriilseydik ve Rabb1m1zm · ayetlerini yalan 
saym~+.Saydik da mii'minlerden olsayd1k, dedikleri zaman ... » (En'am, 
27) . .Siifyan es-Sevri'nin Seleme ibn Kiiheyl'den, onun Ebu Za'ra'dan, 
onun da Abdullah (ibn Mes'ud) dan rivayetine gore; o, ((Kafirler bir 
zaman miisliiman olmayt 'isteyeceklerdir.» ayeti hakkmda §Oyle demi§
tir: Bu; cehennemlikler hakkindadlr. Zira onlar ('giina.hkar mii'min
lerin) ate§ten <;1kt1klanm goreceklerdir. ibn Cerir der ki : Bana Mii
sennra'mn .. , ibn Abbas ve Enes ibn · .,Malik'den. rivayetine gore; onlar, 
((Kafirler bir zaman miisliiman' olmay1 isteyeceklerdir.>> ayetini §Oyle 
te'vil ederlermi§ : Allah Teala miisliimanlarm giinahkarlanm (hata. ~
leyenlerini) mii§riklerle beraber ate§te hapsettigi giin mii§rlkler onla
ra : Diinyada iken yapagelmekte oldugunuz ibadetler, size hi·c; bir fay
da vermedi, diyecekler. Allah Teala onlara _gazablamp ra.hmetiyle ha
tah miisliimanlan ate§ten c;1katacak. (cKafirler bir zaman gelecek ki 
miisliiman olmayl isteyeceklerdir.» ayetinde anlatllan i§te budur. 

Abdii.rrezzak'm Sevri kanahyla ... Miicahid'den rivayetine g6re; 
cehennemlikler, Alla:h'1 birleyenlere: imammz size fayda vermedi mi? · 
dlyecekler. Onlar boyle soyledigi zaman Allah Teala : Kalbinde zerre . 
ag1rllg1 iman olam (ate§ten) c;1karm, huyuracak. I§te Allah Teala'mn: 
((Kafirler bir zaman ·gelir ki miisliiman olmay1 isteyeteklertiir.» kavli 
bu zamana i§aret etmektedir. Dahhak, Katade, Ebu'l-Aliye ve ba§ka
lanndan da boylece rivayet edilmi§tir. Bu konuda merfu' hadisler de 
varid olmU§tUr. 

1 - Hafiz Ebu'l-Kas1m et-Taberani'nin Muhammed ibn Abbas 
kanahyla ... Enes ibn Malik (r.a.) den rivayetine gore, Allah Rasulii 
(s.a.) ~oyle buyurmu§tur: La iiahe illallah diyenlerden baz1 kimseler 
giinahlan sebebiyle ate§e girecekler. Lat ve Uzza'ya tapanlar · onlara : 
La ilahe illallah demeniz size hit; bir fayda vermedi mi ki siz de ate'§
te bizimle birliktesiniz? diyecekler. Allah Teala onlara k1z1p, ((La ilahe 
illallah» diyenleri <;Ikaracak, onlan hay.at nehrine atacak ve aym, 
tutulmasmdan aynllp siynld1g1 gibi yarnklarmdan kurtulup iyile§e
cekler ve cennete girecekler. Onlara orada «Cehennemlikler» isml veri
lecek. Bir adam: Ey Enes, sen bunu Allah ,Rasulii (s.a.) nden i§ittin 
mi? dedi de Enes: Allah Rasulii (s.a.) nu ·: Kim kasden benim hak
klmda yalan uydurursa; cehennemdeki yerine haz1rlansm, buyurdu
gunu i§ittim. Evet, ben Allah Rasulii (s.a.) nii boyle soylerken i§ittim, 
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dedi. Taberani'nin ifadesine gore Cehbez hadisi rivayette tek kalnu~-
tlr. 

2 - Taber ani der ki : Bize Abdullah ibn Ahmed ibn Han bel' in ... 
Ebu MUsa. (r.a.) dan rivayetine gore Allah RasuJi.i (s.a.) §oyle buyur
rnu'§tur: Cehennemllkler ate§te topland1g1 zaman yanlannda k1ble eh
linden Allah'm diledikleri de olacak. Kafirler miisliimanlara: Sizler 
miisliimanlar degil mi idiniz? diye soracaklar, onlar: E,vet miisliiman
lar idik, diyecekler. Kafirler: Miisliiman olmak size fayda saglamadl 
da bizimle beraber ate§te kald1n1z, diyecekler. Miisliimanlar : Bizim 
giinahlanrnlz vard1 da bu yiizden azaba du~ar kald1k, d'iyecekler. Al
lah Teala onlarm soylediklerini i§itecek ve k1ble ehlindert ate§te olan
larm g1kanlmalanm emredecek. Geride kalan ka.firler bunu 'gordiikle
rinde : Ke§ke biz de miisliimanlar olayd1k ve onlarm ~1kt1g1 gibi biz de 
~1kayd1k, diyecekler. Sonra Allah Rasulu (s.a.) : Tardolunmu§ §eyta
nm §errinden Allah' a s1gmmm : «Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabm · ve 
Kur'an-1 Miibin'in ayetleridir. Kafirler bir ·zaman gelir ki miisliiman 
olmay1 isteyeceklerdir.» ayetlerini okuctu. Hadisi ibn Ebu Hatim de 
I;Ialid ibn NaJi' kanallyla riV~ayet etmi§ olup, onun rivayetinde Euzii 
yerine Besmele vard1r. 

3 - Taberani'nin M11sa ibn Harlin kanallyla ... Salih ibn Ebu Ta
lib'den rivayetine gore; o, §oyle anlat1yor : Ebu Said el-Hudri'ye sor
dum ve : Allah Rasuli.i (s.a.) niin «Kafirler bir zaman gelir ki miislii
man olmayl isteyeceklerdir.)) ayeti hakkmda bir §ey soyledigini i§ittin 
mi? dedlm. 0, evet dedi ve §6yle devam etti :Allah Rasulii (s.a.) nii 
§Oyle buyururken i§ittim : Allah Teala mii'minlerden bir grubu, ken
dilerinden intikamm1 ald1ktan sonra ate§ten ~1karacaktlr. Allah Teala 
onlan mi.i~riklerle beraber ate§e koydugunda; mi.i§rikler onlara : S'iz 
diinyada iken Allah'm dostlan oldugunuzu samyordunuz. Size ne olu
yor da bizimle beraber ate§tesiniz? diyecekler. Allah Teala onlarin bu 
sozlerini i§ittigi za!llan, mii'minler hakkmda §efaata izin verecek de; 
melekler, peygamberler ve mi.i'minler §efaat edecekler ve nihayet on
lar Allah'm izniyle ate§ten <;Ikacaklar. i§te mii§rikler bunu gordiikleri 
zaman: Ke§ke biz de onlar gibi olsayd1k da, bize §efaat ula§IP onlarla 
beraber <;Ikayd1k, diyecekler. i§te Allah Teala'mn: «Kafirler bir za
man gelir ki miisliiman olmay1 isteyeceklerdir.)) kavli budur. Onlara, 
cennette yiizlerindeki karahk yiiziinden ccCehennemlikler» ad1 verile
cek. Onlar : Ey Rabb1m1z, bizden bu ismi gider, diyecekler ve Allah Te
a.Ia emredecek Ge, cennet nehrinde y1kanacaklar ve bu isim onlardan 
kaldmlacak. Hadisi Ebu Usame'ye naklettim de evet b6yledir, dedi. 

4 -. ibn Ebu Hatim'in Ali ibn Hiiseyn kanahyla. .. Muhammed 
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Ibn Ali'den, onun babasmdan, onun da dedesinden rivayetine gore Al
lah Rasillii (s.a.) §oyle buyur'InU§tur : Ate§ onlardan kimini dizlerine 
kadar, kimini belme kadar, kimini bogazma kadar olmak iizere giinah
lan ve amelleri miktannca yakalayacaktir. Onlardan kimisi bir ay ora
da kalacak, s'onra ~1kacak. Kimisi bir sene kalacak, sonra ·~1kacak. On
lardan ate§te en uzun kalacak olamn siiresi, diinyamn yaratlld1g1 giin
den son bulmasma kadar g~en siiredir. Allah Teala onlarm da ate§
ten c;Ikmalarml diledigi zaman yahudiler, hmstiyanlar ve ate§te ol~n 
diger din sruikleri ile putperestler; tevhid ehlinden ate§te olanlara : 
Allah'a, kitablarma ve elc;ilerine iman ettiniz. Bugiin biz ve siz ate§te 
e§i't durumdaJiz, diyecekler. Allah Teala onlara oyle bir Ofkelenecek ki 
daha once hie; blr §eye o kadar ofkelenmemi§tir. Onlan ate§ten ~1kanp 
cennette blr kaynaga sokacak. i§te Allah Teala'mn: <cKafirler bir za
man gelir ki miisliiman olmay1 isteyeceklerdir.» kavli budur. 

Allah Teala'mn : «B1rak onlan; yesinler, eglensinler.» ayeti on
lar ic;in §iddetli, kuvvetli ve sert bir tehdidtir. Nitekim Allah Teala ba§
ka ayetlerde '§oyle buyurmaktadlr: «Ya§aJin bakallm. Varacagmi'Z yer; 
§iiphe£iz ate§ ola·cakt1r, de.» (ibra·him, 30), «Yeyin ve biraz zevklenin. 
Dogrusu sizler, suc;lularsmiZ.» (Miirselat, 46). Bu sebebledir ki bura
da §6yle buyurmu§tur : «Ve kendilerini emel, (tevbe ve Allah'a donii~
ten) oyalayadursun. Sonra (onlar i.~lerinin sonucunu) ogreneceklerdlr.» 

~s;~b~¢\..;t·{,.~G~~~t~~~;;.::~\~~ ~ ,. ~ . _, Lr. ..., ~ • .. ..., .... ~v-v,.~ '.J 

4 - Biz, hi<; bir kasabay1 bilinen bir yaz1s1 olmaksi
Zln helak etmedik. 

5 - Hi<; bir ummet, kendi suresini one alamaz, ge
ciktiremez de. 

Kasabalarm Yaztst 

Allah Teala : Hie; bir kasabay1 aleyhlerinde delil konulmadan ve 
siirelerl bitmeden helak edecek degilim. Helak olunmalan zamam ge
len hie; bir iimmetin va'dolunan bu vaktl geciktirilmez, siirelerini one 
de alamazlar, buyurur ki bu; Mekke halkma bir tenbih ve helake miis
tehak olduklan §irk, inad ve inkarlanm b1rakmaya bir davetten, yol 
gostermeclen ibarettir. 

HI· 

r 

I 
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6 - Dediler ki : Ey kendisine kitab indirilen ki$i; sen 
mutlaka delisin. 

7 - Dogru soyleyenlerden isen bize melekleri getir
meli degil misin? 

8 - Biz, melekleri ancak hak ile indiririz. 0 zaman 
da kendilerine muhlet verilmez. 

9 - Muhakkak ki Kur'an'1 Biz indirdik Biz. Onun 
koruyucusu da elbet Biziz. 

Allah Teala, onlarm : «Ey kendisine kitab inditilen ki§i.. .)) sozle
rindeki kiiftir, inftd ve haddi a§malanm haber veriyor. Onlar demi§ler
di ki : Ey kendisine kitab indirildigini iddia eden k~i; bizleri kendine 
uymaya, babalannnZI uzerinde buldugumuz §eyleri terketmeye c;aglr
manda sen mutlaka delisin. Dogru soyleyenlerden isen senin getirdlk
lerinin s1hhatma §e'hadet etmeleri ic;in bize melekleri getirmeli degil 
misin? Nitekim Firavun da §i:iyle demi§ti : <<Ona altm bilezikler veril
meli veya beraberinde kendisine yard1m edecek melekler gelmeli degil 
miydi?» (Zuhruf, 53) Allah Teala ba§ka bir ayette §oyle buyurur : «Bi-· 
zimle kar§lla§maJI ummayanlar : Bize melekler indirilmeli degil miy
di veya Rabb1m1zi gormeli degll miydik? derler. Andolsun ki, kendi 
kendilerine buyiiklenmi§ler ve azgmhkta QOk 3-§ln gitmi§lerdir. Melek
leri gorecekleri gun, i§te o gun guna.hkarlara hie; iyi haber yoktur. Me
lekler : iyi haber size yasaktlr yasak, derler.)) (Furkan, 21-22). Bura
da ise Allah Teala §oyle buyurur : <<Biz, melekleri ancak hak ile indi
ririz. 0 zaman da kendilerine muhlet verilmez.>> Mucahid, <tBiz, me
lekleri ancak hak ile indiririz.)) ayetini §6yle ac;1klar: Biz melekleri an
cak risalet ve azab ile gondeririz. 

Sonra A-llah Terua zikri yani Kur'an'I indirenin kendisi oldugunu, 
onu degi§iklikten koruyacak olamn da kendisi oldugunu anlat1yor. 
Baz1lan. ( 0fo~ 4! ) k1snnndaki zamiri Hz. Peygamber (s.a.) e don-

Tefsir, C. IX. F . Z:OS 
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diiriiTler. Nitekim, ((Allah; seni insanlardan korur.» (Mftide, 67) aye
tinde de durum boyledir. Ancak birinci mana daha evla olup, ayetin 
aki§mdan a<;lk~a anla§Ilan da odur. 

10 ~ Andolsun ki; senden once c;e~itli milletler ic;in
de de peygam berler gondermi~tik. 

11 - Onlara gelen her peygamberle alay ediyorlar-
dJ.. 

12 - Biz, boylece onu suc;lulann kalbine sokanz. 
13 - Kendilerinden oncekilerin ugradrklan ortada 

iken yine, de ona inanmazlar. 

Allah Teala Kurey§ katirlerinden Allah Raswiinii yalanlayanlann 
yalanlamasma kar§I Rasuliinii teselli ederek, ondan once ge~mi§ urn
metier i~inde de peygamberler ·gOnderdigini, hangi iimmete peygam
ber gelmi§se; onlann bu peygamberi yalanlayip onunla alay ettikleri
ni, hidayete tabi olmaktan biiyiiklenen, inadla§an miicrimlerin kalb
lerine yalanlamay1 koyamn kendisi oldugunu haber verir. Enes ve Ha
san el-Basri : <<'Biz, boylece onu su~lulann kalbine sokanz.» ayeltinde, 
§irkin kasdedildlgini soylerler. Allah Teala : «Kendilerinden oncekile
rin ugrad1klan ortada iken yine de ona inanmazlar.» buyurur ki; Al
lah TeAlA'mn, elcilerinl yalanlayan kimseleri nas11 helAk ettigl, yok et
tigl, Allah'm peyg~mberleri ile dtinyada ve Ahirette onlara uyanlar1 
nasll kurtar<hgl bilinmektedir. 

~~C:::b~~\\',Q®,·f. 15>>•..-u~~Y':w~-:((:;~~~ 
• .,. • ;If' !J' .... ~ ~~"""; ..... ~ l)':-. •• , ,. 

' ®t 5Jj~~J~j:. 
14 - Onlara gokten bir kap1 ac;sak da Qikmaya ko

yulsalardL 
15 - GOzlerimiz dondii, biz herhalde bi.iyiilendik, 

derlerdi. 
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Gokten Bir Kap1 A~sak 

Allah Teala, onlarm inkarlarmm ve hak ile inadla§malarmm ne 
kadar gii'9lli oldugunu haber veriyor. §ayet onlar igin gokten bir kap1 
ag1lsa da ondan yukan '9lkmaya, yiikselmeye b3.§lasalar yine de bunu 
dogrulamazlar, aksine : «Gazlerimiz dorrdii.» derler. Ayetteki ( ~ ~ 

li .)~1 · ) k1srmm Miica.hid, hm Kesir ve Dahihak·: Gozlerimiz kapan
dl, ·§eklinde; ibn Abbas'tan rivayetle Katade : ·Gozlerimiz almd1, §ek
linde; ibn Abbas'tan rivayetle Avfi : Bize benzetildi (kar1~tmld1), biz 
ancak bliyiilendik, §eklinde; Kelbi : GOzlerimiz kOr oldu, §eklinde acik
larlar. ibn Zeyd de, «Gozlerimiz dondu.» k1smm1: Akh ermeyen sar- . 
ho§lar gibi olduk, §eklinde agiklami§tlr. 

16 - Andolsun ki Biz, gokte burc;lar yaptlk ve onlan 
ba.kanlar ic;in donattlk. 

17 - Ve onlan, kovulmu~ her 11eytandan koruduk. 
18 - Ancak kulak hirs1zhg1 yapan olursa; apac;1k go

rulen bir ate~ onu kovalar. 
""19 - Yeri de do§eyip yaydlk. Oraya sabit daglar yer

le~tirdik. Ve orada her §eyden olc;ulu olarak yeti~tirdik. 
20 - Orada hem sizin ic;in, hem de nz1klann1 te'min 

edemeyecekleriniz ic;in gec;imlikler meydana getirdik. 

Allah Teala, dli§iinenler ve ibret goziiyle bakanlar igin, biitiin yu
celigi ile gokyiiziinii ve onu siisleyen parlak ytld1zl~n yaratt1gm1 zikre
der. Dft§iinen ve ibret alan; onda gariplikler, bakl§llll hayrete dii§iire
cek parlak ayetler goriir. Miicahid ve Katade; bu ayet'te zikredilen 
bur~lann, yildizlar oldugunu .sOyler. Ben de derim ki: Bu ayet Allah 
Teala'nm, · c<Gokte bur~lar vareden, ·orada I§lk sagan giine§ ve aydmla-
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tan aYJ var eden Allah, yiicelerin yiicesidir.ll (Furkan, 61) ayeti gibi- · 
dir. Baz1lan da; buradaki burc;larm, giine§ ve aym duraklan oldugu- · 
nu soylemi§lerdir. At1yye el-Avfi buradaki burc;lann, k'oruyuculann sa
raylan oldugunu soyler. Allah Teala, miitecaviz §eytanlann Mele-i 
A'la'da olanlan i§itmemeleri ic;in delici, yak1c1 ale·vleri onlara korucu
lar kllffil§tlr. Onlardan herhangi birisi kulak hirSizllgi yapmaya kalkl
§Irsa; iizerine yak1c1, delici bir ate§ gelir ve onu yok eder. Ancak baz1 
kere bu kulak hirsizhgi yapan, i'§itmi§ oldugu kelimey'i yak1c1 ate§ ken
dtsine yeti§meden once 'bir altmdakine ula§tlrml§, bir alttaki onu al
ffil§ ve dostuna gotiirmii§ olabilir. Nitekim sahih bir hadiste bu husus 
ac;1kc;a belirtilmi§tir. Buhari, bu ayetin tefsirinde der ki : Bize Ali hm 
Abdullah'm... Ebu Hiireyre'den --:Ebu Hiireyre hadisi Hz. Peygam
ber (s.a.) e ula~'t1rm1§tlr-· rivayetlne g()re o, §Oyle demi§tir: Allah Te
ala gokte bir i§e hiikmettigi zaman melekler, Allah Teala'mn s6iune 
boyunlanm egerek kanatlanm c;1rparlar. 0 (Allah'm hiikmii) cilall 
diiz bir ta§ iizerindeki zincir gibidir. - Ali boyle s6ylemi§tir. Ba§kalari 
ise : Cilall diiz ta§, onlan bundan (Allah'm hiikmiine ·muttali' olmak
tan) .geri b1rak1r, demi§lerdir- - Onlarm kalblerinden korku giderilin
ce : Rabbm1z ne dedi? derler. Onlar : Rabb1m1zm soylemi§ oldugu an
cak geJ\!ektir. Muhakkak 0 yiicedir, biiyiiktiir, derler. Bunu kulak hu
Sizhgl yapanlar i§itir. Kulak hirsizhgi yapanlar biribirlerinin iizerinde 
§U §ekildedirler. -8iifyan durumu eliyle anlatlp sag elinin parmakla
nm ac;tl ve baz1s1m baz1smdan yukanda tuttu- Bazan olur ki i§itti
gini arkada§ma ac;madan once yak1c1 alev ona ul~Ip yakar. Bazan 
da olur ki yeti§emez de, o i§ittig'ini kendisinden a§aglda olan kendini 
ta'kib edene atar. 0 da yeryiiziine ula§tmr. - Herhalde Siifyan §Oyle 
de demi§ti: - Nlhayet (kulak hirsizhgi yapanlarm i§ittikleri) yeryii
ziine ula§Ir da, bir sihirbazm agzma - veya bir kahinin agzma- ko
nulur. Onunla birlikte yiiz yalan da o uydurur ve gokten i§itilen keli
me ic;in : Falan falan giin §U §U §ekilde olacak diye bize haber veril
medi mi? derler. 

Sonra Allah Teala yeryiiziinii yaratbgm1, yeryiiziinii yay1p geni§
lettigini, orada sabit daglar, vadiler, araziler, kumsallar var ettigini, 
orada ekinler ve birbiriyle ahenkli meyveler bitirdigini zikreder. ibn 
!Abbas, ayetteki ( 0Jjy ) kelimesini; (<Bilinenll §eklinde ac;1klar. Said 
d:bn Ciibeyr, ikrime, Ebu Malik, Miicahid, Hakem ibn Uteybe, Hasan 

. ibn Muharnriled, Ebu Salih ve Katade de boyle soylemi§lerdir. Onlar
dan : Bir olc;ii ile olc;iilmii§, §eklinde ac;lklayanlar da vard1r. ibn Zeyd : 
Her §eyden, olc;iilen ve bir olc;ii ile takdir edilen, ac;Iklamasmi getirir. 
Yine ibn Zeyd: Qar§i esnafmm tartt1g1 gibi, demi§tir. 
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Allah Tea.I·a : ((Orada hem sizin i~in, hem de nz1klanru te'min ede
meyecekleriniz i:~in g~imlikler meydana getirdik.» buyurarak onlari, 
yeryiiziinde \!e§itli sebeblere sanlmaya ve ge~imlikler Pe§inde ko§maya 
sallverdigini zikreder. Miicahid'in soyledigine gore; ((R1Z1klanru te'min 
edemeyecekleriniz», hayvanlardrr. ibn Cerir ise bunlann; koleler, ca
riyeler ve hayvanlar oldugunu sayler. Buradan maksad §Udur ki Allah 
Teala kazan\! yollanru, <;C§itli sebebler ve \!e§'itli ge\!imlikleri kolayl~
tmnak suretiyle onlara nimetler bah§etm~ oluyor. Belki de binecek
leri ve yiyecekleri hayvanlan, hizmetlerinde kullanacaklan kole ve ca
riyeleri onlann emrine verrn:i§tir. Bunlarm nZiklan onlar iizerine de
gil, yaraticilan iizerinedir. Bunlar kullan ic;in menfaatlardrr, nZiklan 
verecek olan ise ancak Allah Tealad1r. 

--- i Z A HI -- - ----

((Andolsun ki Biz, gokte burc;lar var ettik.» Bur~lar; giine'§in sey
ri esnasmda konaklad1g1 mahallerdir. Tekili bur~tur. Felegin on iki ta
ne burcu vardrr. Bunlar ko~, boga, ikizler, yenge~, asian, b~ak, terazi, 
akrep, yay, oglak, kova ve ballk bur~land1r. Bu bur~lar yirmi sekiz du
raga aynlmi§lardir. Her burcun iki durag1 ve ii~ menzili vard1r. Yunus 
suresinde aym duraklan zikredilm~ti. Bu~lar 360 dereceye bOliiniir. 
Her burcun otuz derecesi vard1r. Giine§ her dereceyi senede bir kere 
gec;er ve bOylece felegin doniimii tamamlanml§ olur. Ay ise her burcu 
yirmi sekiz giinde tamamlar. ibn AbOO.S, bu ayetin tefsirinde §Oyle der : 
Giine§in ve aym bul\!lan ile, konaklad1klan yerler kasdedilmek'tedir. 
!bn Atiyye ise; burc;lann, gokyiiziindeki k6§kler oldugunu ve uzerinde 
bek\!iler bulundugunu bildirir. Hasan, MiicAhid ve Katade; bur~lann, 

biiyiik ylld1zlar olduklanru soylerler. Ebu ishak der ki : Bununla bur~
lardaki ylld1zlar kasdedilmi§t'ir. Bu ylld1zlar, tasvir edildikleri bi\!imde 
yer allrlar. Ve isimleri de bu §ekillerden ahnmi§tlr ... Bilginler, §eytan 
larm RasUiullah (s.a.) m peygamber olarak gonderilmesinden once ytl
dizlarla kovulup kovulmad1g1 konusunda ihtilaf etmi§lerdir. Bu konu
da iki ayn gorii§ vard1r. Birinci gorii§; Hz. Peygamberin, peygamber 
olarak g6nderilmesinden once §eytanlann Jildizlarla kovulmad1klanm 
belirtir. Bu huslisun Hz. Peygamberin bi'setiyle b~lad1~m sayler. Ve 
bunun da Hz. Peygamberin niibiivvetinin esas1 oldugunu belirtir. Ab
dullah ibn Abbas'tan nakledilen §U h~clJs bu gtsrii§iin dogruluguna de
lalet eder: Hz. Peygamber ashabmdari bir grupla beraber Ukaz <;ar§I-
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sma dogru yi.iri.idi.iler. 0 s1rada §eytanlarla g6kyiiziinun haberi arasi
na bir eng-el girdirilm~ti 've onlarm pe§ine §ihablar takll~t1. Bu ha
disl Buhari ve Mi.islim Sahih'leTinde tahr1c etmi§lerdir. Bu hadisin za
hirinden anla§Ihyor ki, §ihablarla §eytanlarm kovulmas1, Hz. Peygam
berin gonderilmesinden once yoktu. Bilahare bu husU.s meydana geldi. 
Ya'kub ibn Mugire ibn Ahnes ibn ~iireyk'in rivayet ettigi §U soz bu 
gorii§ii destekler: Ylldizlarla kovulan ilk kavim, Sakif kabilesinden §U 

mahalledir. Onlar, Amr ibn Umeyye ad1 verilen ve araplarca gozu en 
keskin olarak bilinen bir adama gelip dediler ki : Yild1zlann kaydmi:. 
mas1 k'onusunda gokte cereyan eden olayi gordun mu? 0; evet, dedi. 

· Ama bakm1z eger kara ve denizde yol bulunan yildi·zlardan insanlann 
gecimlerini saglamak icin yaz ki§ gittikleri yonleri kendileriyle . bildik
leri yild1zlar kaydmhyorsa; Allah'a andolsun ki bu, di.inyamn durillu
§ii ve icinde bulunan mahh1katm yok olu§una ~arettir. Ama kayan yil
dizlar ba§ka ylldi·zlar 'ise ve kendileriyle yol bulunan o i§aret yild1zlan 
sabit duruyorlarsa bu, ·Allah Teala'mn halk arasmdan murad ettigi 
bir emr~ gercekle§tirmesine delalettir. Zeccac der ki : Bu da gO.steriyor 
ki; hadise peygamberin dogumundan s·onra olmu§tur. Qi.inki.i yildmrm 
.ve h1zh giden e§yayi §iirlerine konu eden veya §iirlerinde onlardan 
bahseden Arap '§airleri kayan yildizlardan hi<; soz etmezler. Ancak Hz. 
Peygamber'in dogumundan sonra §Airier bu konuyu §iirlerinde bahset
mi§lerdir. Nitekim Zu'r-Rumme §Oyle der : 

Sanki o ifriyyenin izinde bir ylldizdir, 
Gecenin karanhgmda belirlenmi§ ve ok gibi gitrni§tir. 
ikinci go~e gore; peygamberin gonderilmesinden once de yildiz

lann §ey'tam kovalamas1 mevcud idi. Fakat Hz. Peygamber, peygam
ber olarak gonderilince, bu husU.s peki§tirilip §iddetli davramldl. Ma'-

. mer der ki : Ben, Ziihri'ye cahiliyyet devrinde yildizlar f1rlatlllr miy
di? diye sordum. 0; evet, dedi. Ben; «her ne kadar onceleri orada ku
lak verecek yerlerde oturur isek de» kavlini gori.iyor musun? dedim. 
0; evet, agirla§tlrlldi ve Hz. Peygamber1n gonderilmesinden sonra ko
nu §iddetlendi, dedi. Bu gori.i§i.in s1hhatma delalet etmek iizere ibn Ab
bas'tan nakledilir ki o, §5yle demi§ : Peygamberin ashab1 olan :Ans'ar'
dan bir adam bana haber ver'di ki; onlar, bir gece Hz. Peygaml>erle bir
likte oturuyorlarmr§. 0 s1rada bir yildiz parlayarak firlami§. Rasulul
lah (s.a.) orada bulunanlara demi'§ ki : Cahiliyyet doneminde boyle bir 
firlatma olunca siz ne derdiniz? Onlar; bu gece btiyi.ik bir adam dogdu · 
veya buyi.ik bir adam oldti, derdik, demi§ler. Rasulullah (s.a.) buyur
rnu§ ki : ~i.iphesiz ki yildiz, bir kimsenin olmesi veya ya§amasi i<;in fir
latilmaz. Fakat Rabb1m1z Tebareke ve Teaia bir konuda karar verin-
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ce, ~·1 ytiklenen melekler tesbih ederler. Snnra anlarm gerisinde bu
lunan gok ehli tesbih ederler ve nihayet tesbih bii'tiin g6k halkma ya
YJ.llr. Sonra Ar§'l ta§Iyan meleklerin getisinde bulunanlar onlara der
ler ki: Rabbm1z size ne dedi? Onlar da Rablarmm soylediklerini ha
ber verirler. GOk ehli birbirirtden haber alarak nihayet bu haber diin
ya gogiine kadar ula§Ir. Cinler, a habere .kulak kesilirler ve anu allp 
kendi d'Ostlarma ula§tmrlar. Ordan oldugu gibi getirdikleri haberler 
dogrudur. Ancak bazan onu getirirken ic;ine ilaveler yaparlar. Miislim 
de bu hadisi tahric etrn'i§tir. ibn Kuteybe der ki : Hz. Peygamberin 
gonderilmesinden once de §eytanlar, YJ.ldlzlar tarafmdan kovalaniyar
du. Ancak Peygamberin gonderili§inden sonra bu, c;ak daha §iddetlen
mi§tir. Buna gore eski §alrlerin §iitinde, bu hususu belir'ten miSr!lar 
da vard1r. Nitekim cahiliyye §!iri alan ibn lEbu HAzim der ki: 

. Kervanm c;1kard1~ ..sesler ve merkep yavrulanrun sesleri, 
Onun arkasmda y1ld1zm kaYJ.§I gibi kaYJ.yardu ... 
Bu iki gorii§iin arasm1 §oylece birle§tirmek miimkiindiir. Hz. Pey

gamberden once de, yildizlann §eytanlan kovalamas1 mevcud idi. Pey
gamber gonderildikten sonra bu husU.S pek~tirildi ve gaybdan gelen 
haberlerin sesinin karunmas1 ic;in gokyiizii muhMaza altma ahndi. 

<CYeri de do§eyip yaydlk.)) Yani onu suyun ytiziine yayd1k. Soylen
digi gibi o, Ka'be'nin alt taratfmdan yuvarlanmaya ba§lami§, sanra ya
YJ.liDI§tlr. Btl, tefsir ehlinin gorii§iidiir. Hey'et- erbab1 ( astronomi bil
ginleri) yeryii'ziiniin biiyiik bir kiire bic;iminde oldugunu ,bir kiSmmm 
suyun ic;inde, bir k1srnmm suyun di§mda bulundugunu ve su d!§mda 
bulunan k1smm ma'mur alan k1s1m oldugunu soylemi§lerdir. Allah Te
ala'nm <CYeri de do§eyip yayd1k)) kavline §U §ekilde izah getirmi§ler
dir. Bir kiire biiyiik alunca, anun her bir boliimii biiyiik 'b1r yiizey gibi 
alur. Boylece yeryiiziiniin yayvan ve kiire bic;iminde aldugu sabit alur. 
Tefsir ehli bu gorii§ii reddede~ek ; Allah Teala kitabmda yeryiiziiniin 
serilmi§ ve yay1lm~ aldugunu bildiriyor. Eger kiire bi~1minde olmu§ 
olsaydi bunu da haber verirdi, derler. Kendi mura.d1m ve yeryiiziinii 
nasll yayd1gm1 en iyi bilen Allah'tir. 

<(Oraya sabit dagl~r yerle§tirdik.)) Oynamayan daglar. Allah Teala 
yeryiiziinii suyun iizerinde yaratt1~ zaman diinya oynadi ve titredi. 
Bunun iizetine Allah, daglar koyarak yeryiiziinii tesbit etti. ((Orada 
her §eyi bir Ol~iiye gore bitirdik.)) Yeryiiziinde her bitkiden yeti§tirdik. 
<;iinkii yararlamlan her tiirlii bitki yeryiiziinde yeti§lr. ((Orada» der
ken zamirin daglara raci' oldugu da soylenmi§tir. <;iinkii daglar keli
mesi daha yakmd1r. Aynca <<bir olc;iiye gore:. ifadesi de bunu destek
ler. <;iinkii ancak daglarda meydana gelen madenler ol~illiip tartllabi-
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lir .. ibn Abbas ve Said ibn Ciibeyr Ol~iiniin; bilinen anlama geldigini 
soylemi'§lerdir. Miicahid ve ikrime ise, takdir edilen anlamma geldigi
ni soylerler. Bu takdirde anlam; Allah Tea.la katmda bilinen bir tak
dire gore, §eklinde olacaktlr. <;iinkii Allah Teala, kendi katmda insan
larm g~imleri ve nZiklan i~in ne kadara muhta~ olduklarm1 bilir. Bi
naenaleyh miktar i~in «olc;i.i» ta'birinin kullamlmas1 mecazidir. <;iinkii 
insanlar e§ytanm m'iktarm1 ancak tartarak bilirler. Hasan, ikrime ve 
ibn Zeyd ise bununla altm, giimii§, demir, kur§un gibi tartllan §eyle
rin kasdedildigini ve bunlann ise madenlerden elde edildigini soyler
ler. Biitiin bunlarm tart1ldigm1 bildirirler. BaZilan da ~ekil, durum ve 
giizellik bak1mmdan miitenasib anlamma geldigini soylemi§lerdir. Ni
tekim araplar falancanm hareketleri olc;illii ve tartl11d1r, dedikleri za
man; .gi.izel ve ahenkli hareketler yapt1gm1 kasdederler. S6z de giizel 
ve yamlg1dan uzak olunca; mevzun kelam adm1 ahr. Denildi ki; yer
yiiziinde ve daglarda biten her §ey iki tiirliidiir. Bir kiSffil madenler
den ~1kanhr ki bunlann hepsi tart1hr ve mevzlln'dur. ikincisi bitkiler
dir ki b'ir klSffil tartlyla, bir klSffil olc;iiyle bilinir. Olc;ii, tartlya dayall
dlr c;iinkii Sa ve Miidd gibi olc;ii miktarlan tart1ya gore ayarlanmi§tlr. 
(Hazin, Liibab, III, 552-555) 

«Andolsun ki Biz, gbkte burc;lar meydana getirdik.» GOzlem ve de
neylerin gosterdigine gore, g6giin geni§ligine uygun ozellikleri ve fark
h §ekilleri bulunan on iki burc; meydana getirdik. Ve onu ibretle ba
kanlar ic;in parlak §ekillerle siisledik. Ondan yarat1c1smm kudretini ve 
yap1c1smm birligini c;1kannaya c;ah§anlar i~in. Ve onlan kovulmu§ her 
§eytandan koruduk. Artik §eytanlar orruya c;1k1p ha.lkma vesvese venne
ye, i§lerine tasarruf etmeye, durumlarma muttali' olmaya gii~ yetire
mezler. ccAncak kulak h1rsizhg1 yapan olursa.» Bu ifade, ccher §eytann 
ifadesinden bedeldir. Kulak hirs1zhg1; gizlice c;almak'tlr. Bu, §eytanla
nn gokyiiziinde h1zhca hareket etmelerine benretilmi§tir. <;iinkii cev
her bak1mmdan aralarmda ili§ki vard1r. Ya da delil yoluyla benzetil
mi§'tir, c;iinkii y1ld1zlarm durumlan ve hareketleriyle bir yarat1cmm 
varllgma ve birligine delil getirilir. Nitekim ibn Abbas'tan nakledildi
gine gore §eytanlar, onceleri gokyiiziine ~1kmaktan ahkonulmazlardl. 
i:sa Aleyhi.Sselam dogunca,- gogiin iic;te biri onlara yasakland1. Muham
med Aleyhisselam dogunca §ihablarla §eytanlar gogiin her tarafmdan 
kovuldular. Hz. Peygamber dogmazdan once orda bulunmalanndan do
layi reddedilmi§ olamazlar. <;iinkii bunun ba§ka sebepleri de olabilir. 

~ Baz1lan bu istisnanm miinkatl' oldugunu soylemi§lerdir. Yani ancak 
kulak lurs1zhg1 yapanlar miistesnad1r, §eklinde mana venni§lerdir. Ku
lak hirs1zhg1 yapan olursa; goriilebilen apac;1k bir ate§ onu kovalar. Pe-
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§ine dii§er ve onu yakalar_ Bu ate§ sizin gibl goz sahibi olanlar tara
fmdan goriiliir. -Ate§ anlamma kullamlan §ihab kelimesi parlak §tile 
demektir. Parlak olduklan i<;in YJ.ldiz ve m1zraga da bu ta'bir kullaml
ffil§tlr. (Kadi Beydavi, Envar et-Tenzil, III, 553-554) 

--- oOo -.- --

21 - Hie; bir ~ey yoktur ki; hazinesi Bizim katumzda 
olmas1n. Ve Biz, onu ancak belli bir olc;uye gore indiririz. 
· J 22 - Ruzgarlan da ~Ilayici olarak gonderdik, gok
ten su indirip onunla sizi sulad1k. Yoksa siz onu biri'ktire
mezdiniz. 

23 - Dogrusu Biz, hem diriltiriz, hem de oldururuz. 
Hepsine varis de Biziz. 

24 - Andolsun ki; sizden one gec;enleri de Biz biliriz, 
geri kalanlan da Biz biliriz. 

25- Suphe yok ki Rabbm, onlan toplayacaktrr. Ger
c;ekten 0, Hakim'dir, Alim'dir. 

~Ilay•c• Riizgarlar 

Allah Teala her §eyin maliki oldugunu, her §eyin O'na kolay, ka
tmda son derece basi:t oldugunu, her s1mftan e§yamn hazinelerinin ka
tmda oldugunu haber veriyor. «Ve Biz, onu ancak belli bir ol<;iiye go
re indiririz.» buyurur ki diledigi gibi ve istedigi §ekilde indirir. Bunda 
O'nun i~in yiice hikmet ve kullarma rahmet varthr. Degilse bu, O'nun 
·iizerine vacib degil'dir. Aksine 0, kendine rahmeti yazml§tlr. Yezid Ibn 
Ebu Ziyad'm Ebu Ciihayfe'den, onun da Abdullah (ibn Mes'ud) dan 
rivayetine g<>re; o, §oyle demi§tir: Hie; bir sene digerinden daha ~ok 
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yagmurlu degildir. Fakat Allah Teala yagmuru diledigi yere ve dile
digine bolii§tiiriir. Bir ytl buraya, bir y1l ba§ka bir yere. Da:ha sonra 
Abdullah ibn Mes'ud, ((Hi<g bir §ey yoktur ki; 'hazinesi Bizim katuruz
da olmasm. Ve Biz, onu ancak belli bir ol<;uye gore indiririz.)) ayetini 
okumu§tur. Abdullah'm bu soziinii ibn Cerir rivayet eder. Yine ibn 
Cerir'in Kas1m kanahyla... Hakem ibn Uteybe'den rivayet'ine gore; o, 
<<Ve Biz, onu ancak belli bir ol<;iiye gore indiririz.» ayeti hakkmda ~oy
le demi§tir : Hi'<; bir sene diger bir seneden yagmur bak1mmdan daiha 
fazla veya daha az degHdir. Fakat bir kavme yagmur verilirken, diger
leri ma:hrum b1rak1llr. Bazan da yagmur denize yagar. Bize ula~t1gma 
gore ygmurla beraber iblis · gocuklannm ve Adem \!OCUklanmn sayt
smdan da:ha fazla melek de iner ve 'her damlamn nereye dii§ecegini, 
ne bitirecegini sayar, hesaplarlar. Bez·zar'm Davud ibn Bekr et-Tiis
teri kanallyla ... Ebu Hiireyre (r.a.) den rivayetine gore, Allah tRasu
lii (s.a.) §6yle buyurmu§tur : Allah'm hazineleri, kelam1d1r. 0, bir §e
yi murad buyurdugu zaman; ona <<ob> der, o da oluverir. Sonra Bezrer 
der ki: Hadisi sadece hadisin isnadmda bulunan Agleb ibn Temim ri
vayet etmi'§tir ki o da kuvvetli bir ravi degildir. Miitekaddimin'den bir 
<;ogundan rivayette bulunmu§ fakat ondan sadece oglu rivayet etmi§tir. 
Allah Teala : «Riiz:garla.n da a§Ilay1c1 olarak gonderdik.>> buyurur ki, 
rii~garlar bulutlan a§Ilar da onlardan su sag1llr. Aga<;lan a§Ilar da 
yapraklan ve .salk1mlan ac;1hr. Burada ((riiz1garlar)) kelimesi, semereli 
ve kendisinden bir fayda has1I oldugu i<;in 9ogul vezninde getirilmi~tir. 
K1s1r · riizgarda d urum bunun tersinedir ki o da tekil olarak getirilmi§ 
ve kisirhk s1fatiyla nitelendirilmi-§tir ki bu; meyvesizlik, semeresizlik
tir. Meyve verme (dogurma), ancak iki §ey ve daha ffl.zlasmdan mey
dana ·gelir. 

A'me§'in Minhal ibn Amr kanahyla ... Abdullah ibn Mes'ud'dan 
<cRiil?garlan da a§Ilay1c1 olarak gonderdik.» ayeti hakkmdaki rivayeti
ne !gore; o, §6yle demi§tir : Su yiiklii · riizgarlar gonderilir de sonra bu
lutlan s1vazlar ki yeni dogurmu§ devenin siitii 9okga aktig1 gibi o da 
suyunu <;ok~a indirsin. i'bn Abb1as, ibrahim en-Nehai ve Katade de boy
le s'i:iylemi§lerdir. Dahhak da §ayle der : Allah Teala riizgarlan bulut
lar iizerine gonderir de, 'bulutlar onlan a§Ilar ve su ile dolarlar. Ubeyd 
ibn Umeyr el-Leysi der ki :Allah Teala miijdeci riiz:garlan g6nderir de 
bunlar yeryiizunu siipiiriirler. Sonra Allah Teala bulutlan hareket et
tiren riizgarlan g'onderir ve onlar bulutlan hareket ettirirler. Sonra 
Allah Teala, birle~tirici riiz1garlar gonderir ve onlar da bulutlan bir
le'§tirirler. Da:ha sonra da Alla'h Teal'a a§Ilaytcl riizgarlan gonderir ve 
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bunlar ag~lan a§Ilarlar. Daha sorira Ubeyd ibn Umeyr, <c'Riizg·arlan 
da a§IlaYJ.Cl olarak gonderdik.» ayetini okUIDU§tUr. 

[bn Cerir'in Ubeys ibn Meymun kanahyla. .. Ebu Hiireyre'den, 
onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine gore o, §6yle buyurmu§
tur : Giiney riizgan cennettendir ve a§Ilay1c1 riiz:gar adur. Allah Teala'
mn .·kita:fimda anml§ o'ldugu rii'zgar da budur ve bunda insanlar ic;in 
bir ·c;ok faydalar vard1r. !Bu hadisin isnad1 zay1ftlr. imam Ebu Bekr 'Ab
dullah Ibn Ziibeyr el- !Humeydi'nin Miisned'inde Sii!fyan kanahyla ... 
Ebu Zerr'den rivayetine gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmul1tur : 
Muhakkak ki 1Alla'h TeaM. riizgardan yedi sene sonra cennette ba§ka 
bir rii:Zgar daha yaratml§tlr. Onun oniinde· kapah bir kap1 vard1r. Si
ze rti•zgar ancak o kap1dan gelir. ~ayet a~1Im1§ olsayd1, -gokle yer ara
smda h:i~ bir §ey b1rakmaz u~ururdu. 0 Allah katmda ccEzyeb» deni
len ·giiney yelidir: Sizin aramzdaki ise, Cenub denilen giiney yelidir. 

Allah Teala: ccOnunla sizi suladlk.» Ondan ic;ebilmeniz i<;in onu 
size tatll olarak indirdik. Dileseydik onu tuzlu k1lard1k, buyurur. Ni
tekim :Allah Teala §U ayetlerde de buna i§aret etmektedir : ((Soyleyin 
Bana ~imdi, h;mekte oldugunuz suyu, buluttan onu siz mi indirdiniz, 
yoksa Biz miyi'z indirenler? isteseydik onu tuzlu bir su yapard1k. Oy
leyse §Ukretmeli degil misiniz.» (Vak1a, 68-70), ccO'dur size semadan 
su indiren, ondan i<;ersiniz ve hayvanlan otlat'tlgm1z bitki de onunla 
biter.>> (Nahl, 10). 

Allruh Teala: ccYoksa siz onu biriktiremezdiniz.>> buyurur. Siifyan 
es-Sevri, ayetteki \C;,:; j~ ~f kelimesini : Yoksa siz onu en:gelleyemez
diniz, §eklinde a\!Iklar. Burada maksadm §Oyle olmas1 da miimkiindiir : 
Yoksa siz onu koruyamazd1mz. Aksine onu Biz indiriyoruz, sizin ic;in 
koruyoruz, yeryiiziinde onu akarsu rve kaynaklar k1hyoruz. ~ayet Al
lah Teala dileseydi onu siir'atle ak1t1r, giderirdi. Ancak rafumetinden 
dolaYJ. onu size indirmi§, tatll kllml§, biitiin bir sene boyunca pmarlar, 
kuyular, nehirler ve ba§ka §ekilierde sizin ic;in kalsm; i1gesiniz, lhayvan
lanruZI, ekinlerinizi ve aga\!lanruz1 sulayasamz diye onu muhMa·za et
mi§tir. 

Allah Teala : <c•Dogrusu Bi:z, hem diriltiriz, hem de Oldiiriiriiz.» bu
yurarak ilk yaratmaya· ve yaratmaYJ. tekrar etmeye kactir oldugunu ha
ber verir. Muhakkak yarabklan yoktan dirilten, sonra onlan oldiiren, 

,. sonra da onlan toplanma ·giinii igin biitiiniiyle yeniden dirilten O'dur. 
Alla!h Teala yeryiiziine ve yeryiizii u·zerinde olanlara varis oldugunu, 
hepsinin kendine donecegini ha'ber verir. Daha sonra ilkleri ve sonla
nyla hepsini en miikemmel bir §ekilde bildigini haber verir ve : cclAndol-



4388 lBN KESIR (Cii:z:: 14; Slire: 15 

sun ki; sizden once ge~enleri de Biz biliriz, geri kalanlan da Biz biliriz.» 
buyurur. ibn Abbas -(r.a.) der ki: Once ge~enler; Adem (a.s.) den be
ri helak olan, yok olan herkestir. Geri kalanlar iSe, halen diri olanlar 
ile k1yamet giiniine kadar gelecek olanlard1r. Bu a~Iklamamn bir ben
zeri ikrime, Miicahid, Dahhak, Katade, Muhammed ibn Ka'b, ~a'bi 
ve b~kalanndan da ri<Vayet edilmi§ olup ibn Cerir -Allruh ra'hmet ey
Iesin- bu gOrii§ii tercih etmi§tir. 

ibn Cerir der ki: Bize Muhammed ibn A'bd'iil~A'Hl'mn ... Mervan 
ibn Hakem'den r~vaye'tinde o, §oyle demi§tir: Baz1 kimseler kadmlar 
yiiziinden salflarda geri kallrlard1. Allah Teala bunun · iizerine : «An
dolsun ki; sizden once gE!\!enleri de Biz biliriz, geri kalanlan da Biz bi
liriz.,, ayetini indirdi. Bu konuda ger\!ekten garib bir hadis de rivayet 
edilir. ~oyle ki: ibn Cerlr'in Muhammed ibn MU.sa el-Hare§i kanally
Ia ... i'bn Abbas (r.a.) tan rivayetine gore; o, §oyle anlatlyor : Allah Ra
sulii (s.a.) nun arkasmda bir kadm namaz kllardi. -ibn Abbas der 
ki : HaJir, Allah'a yemin olsun ki, onun bir berrzerini asia gormedim
Miisliimanlardan baziEI namaz kildiklannda o kadmi ·gormemek i~in 
ileri g~erler, 'bazllan da geri kahrlar'di. Beede ettikleri zaman bacak
lanmn arasmdan ona bakarlardL Bunun iizerine Allah Teala: «Mdol
sun ki; sizden one ge<;enleri de Biz biliriz, geri kalanlan da Biz biliriz.» 
ayetini indirdi. Bu hadisi imam Ahmed, ibn Ebu Hatim, Siinen'inin 
tefsir ooliimiinde Tirmi'zi, Nesei ve ibn Mace muhtelif kanallardan ol
mak iizere Nu'h ibn Kays el-Huddani'den rivayet etmi§lerdir. imam 
Ahmed, Ebu 'Davud ve ba§kalan bunun giivenilir bir ravi oldugunu be
lirtirler. ibn Main'den onun, bu raviyi zay1if gordiigii ri<Vayet edilir. 
Muslim ve Siinen sa'hipleri onun hadislerini tahrie etmi§Ierdir. Bu ha
dis miinkerdir. Hadisi A'bdiirrezzak da Ca'fer ibn Silleyman kanally
la ... Ebu'I-Cevza'dan ri'V'ayet eder ki o, «Andolsun ki; sizden one ge
genleri de Biz biliriz, geri kalanlan da Biz' biliriz.)) ayetinde: Namaz
daki sa'flarda, a\!1klama.sm1 getirmi.~tir. Anl~1ld1gina g-Ore bu so·zler, 
Ebu'l-Cevza'mn sozlerinden olup burada ibn Abbas'm ad1 g~memek
tedir. Tirmizi de: Bu, Nuh ibn Kays'm rivayetinden dogruya daha ya
kmdlr, der ki en dogrusunu Allah bilir. ibn Cerir'in Muhammed ibn 

· Ebu Ma'§er'den, onun da babasmdan rivayetine gore Avn ibn Abdul
lah ile 'Muhammed ibn Ka'b, «Andolsun ki; sizden one ge<;enleri de Biz 
biliriz, geri kalanlan da Biz biliriz.,, ayeti ile bunun namazm sa'flarm
da olup olmad1g1 konusunda miizakerede bulunuyorlarmi§. Muham
med ibn Ka'b: Bu, bOyle degildir. «Andolsun ki; sizden one .ge~enleri 

de Biz biliriz.,, k1smmda ka~de::iilen; oliiler ve oldiiriilenlerdir. <<Geri 
kalanlan da Biz biliriz.» k1smmda kasdedilenler ise, heniiz yaratilma-
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yanlard1r. «~iiphe yok ki Rabbm, onlan toplayacakt1r. Ger~ekten 0, 
Hakim'dir, Alim'dir.l> dedi. Bunun iizerine Avn ibn Abdullah : ~llah 
seni muva·Hak k1lsm, seni hayirla miikafatland1rsm, dedi. 

26 - Andolsun ki Biz, insanr kuru bir <;amurdan, ~e
killenmi~ bir bal<;rktan yarattlk. 

27 - Daha once de cinleri a.lev li . ate~ ten yara.ttlk. 

insan ve Cinin Yaratlli~I 

ibn Abbas, Miicahid ve Katade, ayetteki ( Jt....:J.,., ) kelimesinin 
burada kuru toprak anlammda oldugunu soylerler. A~lk olan odur ki 
bu; Allah Teala.'nm: «0, insam pi§mi§ ~amur gibi (bir) bal~1ktan ya
ratrm~tir. Cinleri de yalm bir alevden yaratm1§t1r.» (Rahman, 14-15) 
ayeti gibidir. Miicahid'den rivayete gore ise bu kelime, kokmU§ (ko
kU§ffiU§} anlammadlr. Ancak ayetin, diger bir ayetle tefsiri daha ev
ladlr. Allah Teala : <<Kuru bir ~amurdan §ekillenmi§ bir bal~1ktan ya-
rattlk.» buyurur ki, buradaki t !.-. ) kelimesi <;amur; ( ~_,.:.-. 1 ke
limesi ise piiriizsiiz anlammdad1r. ( .. . ) Bu sebepledir ki ibn Abbas·m 
§oyle dedigi rlvayet edilir : 0, ya§ topraktlr. Yine ibn Abbas, Miicahid 
ve Dahhak'dan rivayete gore ; ( ~.f-1.1 t..J..1 ) kokU§ffiU§ anlammdadlr. 
( ~.f-1.1 ) kelimesinden burada akl§kanllgm kasdedildigi de soylen
mi§tir. 

Allah Teala buyurur ki : ccinsandan once de cinleri alevli ate§ten 
yaratt1k.» ibn Abbas buradaki ( i_,.-11 ) kelimesinin, oldiiriicii sam 
yeli oldugunu soyler. Baz1lan semum'un; gece ve giindiiz esen s1cak 
yel oldugunu soylerken, baz1lan da semum'un; gece esene, ·harur'un 
da giindiiz esen riizgara ad olarak verildigini soylemi§lerdir. Ebu Da
vud et-Tayalisi'nin ~u'be'den, onun Ebu ishak'tan rivayetine gore; o, 
§Oyle anlatml§tlr: Hasta iken ziyarete gittigim Amr el-Esamm'm ya
nma girdim. Abdullah ibn Mes'ud'dan i§itmi§ oldugum bir hadisi sa
na rivayet edeyim mi? 0, §byle derdi: ~u sam yeli, cinlerin yaratil
ffil§ oldugu siCak yelin yetmi§ par~asmdan bir par<;ad1r, deyip sonra: 
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•<Daha once de cinleri alevli ate§ten yarattlk.» ayetini okudu. ibn Ab
bas'tan rivayete gore; cinler, ate§ alevinden (yalazmdan) yaratilmu~

tlr. Bir rivayette ise onlann, en guzel ate§ten yaratlld1g1 soylenir. Amr 
ibn Dinar'dan rivayete gore ise onlar, gtine§in ate§inden yaratllmi§
lardir. Sahih bir hadiste varid olduguna gore; melekler nfudan, cin
ler dumans1z ate§ten, fl.demogullan da size bu ayette anlat1landan ya
ratll!llliilardlr. Ayetten maksad; Adem (a.s.) in §erefine, unsur ve as
lmm temizligine dikkati ~ekmektir. 

-' o --:.:,, o, (' (. ®• J • t~o o 0 t?_,,,., r": .~.f. ' "' o ~.J..:,"",\.)\i fA ~.,: ~.\.fo..•,.. \VI"/· \..:.-'~.\~'!':~.\ .. ~ ~\""\(..·\"' 
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28 - Hani Rabb1n meleklere demi~ti ki: Kuru bir Qa
murdan, ~ekillenmi~ bir balQiktan rnr insan yaratacagrm. 

29- Onu yap1p ruhumdan ufledigimde; siz derhal 
onun iQin secdeye kapan1n. 

30 - Bunun uzerine meleklerin hepsi butunuyle sec
de etti. 

31 - Anca:k tblis secde edenlerJe 'beraber olmaktan 
Qekinerek dayatt1. 

32 - Buyurdu ki : Ey !blis, sen neden secde edenler
le beraber degildin? 

33 - Ben, dedi: Kuru bir Qamurdan, ~ekillenmi~ bir 
balQlktan yarattig1n insana secde etmem. 

Allah Teala, Adem'i yaratmazdan once melekler i~inde Adem'in 
adm1 yticelttigini, meleklerin ona secde etmesini emretmek suretiyle 
onu §ereflendirdigini zikreder. Aynca Allah'm dti§mam iblis'in diger 
_melekler arasmda hased, ktifiir, inad, buytiklenme ve bM1l ile iftihar 
etmek suretiyle ona secde etmekten geri kald1~m da zikreder. iblis: 
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ccBen, kuru bir c;amurdan, §ekillenmi§ bir bal~1ktan yaratt1gm insana 
secde etmem.n demi9ti. Ba~ka ayetlerde de iblis'in §Oyle dedigi zikre-. 
dilir: «Ben ondan dana hayirllyim; beni ate§ten yarattm, onu ise '<;a
murdan yarattm.)) (A'rM, 12), «Benden iistiin k1ld1gmi g()riiyor mu
sun? Eger beni k1yamet giiniine kadar te'hir edersen; pek azr miistes
na, onun soyunu emrim altma almm.n (isra, 62). Burada ibn Cerir 
gerc;ekten garib, acaib bir hadis rivayet eder. ibn Cerir'in ~ebib :i:bn 
Bi§r kanahyla... 'ibn !Abbas'tan rivayetine gore; o, §oyle demi§ : Allah 
Teala melekleri yarat'tlgmda: Muhakkak Ben, c;amurdan bir be§er ya
ratacagim. Onu yapt1g1mda ona secde edin, buyurmu§. Onlar: Yap
mayiZ, demi§ler de Allah Teala onlarm iizerine bir ate§ 1gonderip on
Ian yakml§ .. sonra ba§ka melekler yaratml§ ve onlara yuRardakinin 
bir benzerini soylemi§ de onlar : Yapmay1z, demi§ler, onlann iizerine 
de bir ate§ gondermi§ ve ate§ onlan yakml§. Sonra diger birtaklm me
lekler yaratml§ ve: Muhakkak Ben, c;amurdan bir be§er yaratacag1m. 
Onu yaratt1g1m zaman ona secde edin, buyurmu§; onlar kabul etme
mi§ler de Allah Teala iizerleriine bir ate§ gondermi§ ve ate§ onlan yak
ml§. Sonra (ba§ka) melekler yaratmi§ ve: Muhakkak Ben, c;amurdan 
bir be§er yaratacag1m. Ben onu yaratt1g1m zaman ona secde edin, bu
yurmU§. Onlar : I§ittik ve itaat ettik, demi§ler. Sadece 'Iblls, kafirle
rin ilki olmu§. Bu hadisin ibn Abbas'tan rivayetle sabit olmas1 uzak
tlr. Ac;1k olan odur ld bu, israiliyyattandir. En dogrusunu Allah bilir. 

izAHI -----

((Onu yap1p ruhumdan ii:fledigimde; ona secdeye varm.» Ruhu
mun · etkisi onun organlarmdaki bO§lUklarda cereyan etmeye ba§layin
ca, o dir1lir. t1fiirmenin ash, bir ba§ka cismin bo§luguna rii:z;g!r aklt
maktlr. Ruh, oncelikl~ kalbden bo§alan latif bir buharla alakali oJdu
gundan ve canllhk guciiniin bo§anmas1 sonucu, damarlarm ic;erisinde 
onu ta'§Iyarak bedenin derinliklerine sirayet ettirmesi nedeniyle ruhun 
bedene ili§mesi iifiirme olarak belirtilmi§tdr. Ruhun ne'fse izafeti ise 
Nisa suresinde gec;tigi gibidir. (Kadi Beydavi, Envar'i.\t-Tenzil, III, 
560-561) 

--- oOo ---·-
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34 - Buyurdu ki: Oylcyse <;Ik oradan. Sen artlk ko
vulmu~ birisin. 

35 Muhakkak ki ceza guniine kadar la'net sana-
dlr. 

36 - Dedi ki : Rabbrm; beni hi<; olmazsa tekrar diri
lecekleri gune kadar ertele, 

37 - Buyurdu ki : ~uphesiz sen ertelenenlerdensin. 
38 - Bilinen gun gelene kadar. 

Allah Teala iblis'e, muhalefet edilemeyen, engel olunamayan kev
ni bir emirle i~inde bulundugu Mele-i A'la makammdan ~1kmaYl em
rettigini, onun ((kovulmu§, ta§lanrm§.>> oldugunu haber verir. ~iiphe

siz Allah Teala onun pe§ine oyle bir la'net takrm§tlr ki daima ona ya
PI'§acak, k1yamet giiniine kadar onun iizerine devamh yagacaktlr. Sa
id ibn Ciibeyr'den rivayete gore; o, §Oyle demi§tir: Allah Teala iblis'e 
la'net ettigi zaman sureti meleklerin suretlerinden degi§ti ve yiiksek 
sesle aglad1. K1yamet giiniine kadar diinyada olan her bir yiiksek ses
le aglama bundand1r. Said ibn Ciibeyr'in bu soziinii ibn 'Ebu Hatim 
rivayet eder. iblis Allah Teala'nm dayamlmaz ve oniinde durulmaz of
kesini anlaymca, Hz. Adem ve ziirriyetine kar§I a§m ~ekememezligin
den k1yamet giinune, yeniden diriltilme giiniine kadar kendisine miih
let verilmesini istedi. Onun kiifriinii derece derece artlrmak ve ona 
miihlet vermek kabilinden olarak kendisinin bu istegine icabet olun
du. iblis ~Allah onu ~irkinle§tirsin- miihlet verildigini bilince dedi 
ki: 

~~G~@;\ ~·'.:"~\~/ ··;ll\;·.-'1:.~~=-~.~·~~\f-:;;S~ . ., ., .~ .. ' ~..Y J~ ., ~.) ~,; . . , ; ,~ ~ .; 
/ ,. 0 ,. ..... _, / (,.. ..... ~ \ _., (.: ....:) 

. 0 ~ ~3\ _, .\ .- ~t:&.~\ ~ : -;,;: :.:.-:k J;\-" uJ.'J ... ~ ~,,} .o 
~ ~' . ., ,~ .. , ,._, ~ ~ .. ' ~ 
.), (o"\!,.•_, ('(®• "!,. ,.•~\'" •;'\_-:.~,.,..~\""®• _., f"'.,•\~~\,..,~\·~fA~r( ~) 
~~ ~~ f:: ~~~y~:j ... J f..C:~~.(LAlU:,~~lJ~~ 
~ \ \ . ~ , 

®
t.~>~-:t;_.,.,,~ (~ 
~~'-..r.~~~,y.. 
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39 - Dedi ki: Rabb1m; beni azd1rchgm iQin, andolsun 
ki ben de onlara yeryiiziindeki fenallklan giizel gostere
cegim ve onlann hepsini azd1racagrm. 

40 .- Ancak iQlerinden ihlas verilen kullann mus
tesna. 

41 - Buyurdu ki : i!?te, Benim taahhiid ettigim dos
dogru yol 'budur. 

42 - Muhakkak ki kullanm1n iizerinde senin bir nu
fuzun olmaz. Ancak sana uyan sap1klar miistesna. 

43 - Sii.phesiz onlann hepiine va'dolunan yer, ce
hennemdir. 

44 - Onun yedi kap1s1 vardrr. Ve her kap1dan onla-
nn girecekleri bir kl1Slm vard1r. · 

Allah Teaia iblis'den, onun isyan, inad ve haddi a§masmdan ha
ber verlr ki o Rab Teala'ya: <<Rabbim; beni azd1rd1gm i~in ... » demi§
tlr. Baz1Ian Iblis'in: Allah Teala'mn onu azd1rmas1 adma yemin etti
gini, soylerler. Ben de derim ki.: Beni azd1rman ve saptutznan sebebiy- -
le ... anlammda olmas1 da miimkiindiir. «Andolsun ki ben de (:.Adem 
(a.s.) in ziirriyetine) yeryiiziindeki fenallklan giizel gasterecegim.» 
Beni azd1rd1gm, bana azgm1Ig1 takdir buyurdugun gibi onlara giinah
larl sevdirecegim, onlan te§vik ve tahrik edecegim, onlan ta'ciz ede
cegim. «Ancak i~lerinden i'hlas verilen kullarm miistesna.» Nitekim 
ba§ka bir ayette belirtildigi iizere o, §Oyle de demi§tir : «Benden iis
tiin k1ld1gm1 goriiyor musun? Eger beni k1yamet giiniine kadar te''hir 
edersen pek az1 miistesna, onun soyunu emrim altma allnm.» (isra, 
62). Allah Teala onu tehdid ve korkutarak ~oyle buyurmu'§tur : «1§te, 
Benim taahhiid ettigim dosdogru yol budur.>> Hepinizin donii§ii Ba
na'dlr. Sizi amellerinizle ceza.Iand1racagim; amelleriniz hay1r ise ha
ytrla, §er ise §er ile. Allah Teala ba§ka bir ayette : «Qiinkii Rabbm hep 
g5zetlemekteydi.» (Fecr, 14), buyurur. Hak yolun donii§ii Allah Tea
la'yadlr ve O'nda son bulur, da denilmi§tir. Bu soz Miicahid, Hasan 
ve Katade'nindlr. Nitekim Allah Teala §6yle buyurur : «Yolun dogru- . 
sunu gastermek •Allah'a aittir.>> (Nahl, 9). Kays ibn Ubad, Muhammed 
ibn Sirin ve Katade, bu ayeti, «0, nezdimizdeki ana kitabdadir. §am 
yiicedir, hikmet doludur.» (Zuhruf, 4) ayetinde de oldugu iizere: i§te 
dosdogru ve yiice yol budur, anlammda olmak iizere ( ;~ .lt~ l..iA 
· ~ ) §eklinde okumu§lardir ki birinci _k1raet m~hur olan kiraettir. 

Tefsir, C, IX. F. 276 
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Allah Teala buyurur ki: ccMuhakkak ki (haklannda hidayeti tak
dir etmi§ oldugum) kullanmm ·iizerinde senin bir nuffrzun olmaz.» Se
nin onlarm aleyhine bir yol bulman ve onlara ula§man miimkiin de
gildir. c(Ancak sana uyan sap1klar miistesna.» 

.Burada ibn Cerir, Abdullah ibn Miibarek kanallyla .. . Yezid ibn 
Kuseyyat'dan bir hadis rivayet eder ki bu hadiste '§Oyle denilmekte
dir : Peygamberlerin kaeabalan dJ.§mda bir mescidleri olurdu. Rabbm
dan herhangi bir §ey hakkmda bilgi almak istedigi zaman mescidine 
~1kar ve orada Allah'm kendisine farz k1ld1~ kadar namaz k1lar, son
ra istedigini sorard1. 'Bir peygamber mesGidinde iken birden Allah dii§
mam iblis ona ~1kageldi, k1ble ile arasma oturdu. Peygamber: Kovul
m~ §eytandan Allah'a s1~mnm., dedi. Allah dii§mam : Kendisinden 
Allah'a s1gmd1gm hakkmda ne _detsin? i§te o kar§mda duruyor, dedi 
Peygamber yine: Kovulmu§ §eytandan Allah'a s1gmmm, dedi. Bunu ii~ 
kere tekrarladJ.. 'Allah dii§mam : Benden ne ile kurtulacagm1 bana ha
ber verir misin? dedi. Peygamber iki kere: Bihikis sen bana, ;Ademog
luna ne ile iistiin gelecegini haber ver, dedi. Her bireri digerinden (so
rulam soyleyecegine dair) soz ald1. Peygamber: ~uhakkak ki Allah 
Teala : ccMuhakkak ki kullanmm iizerinde senin bir ntiiuzun olmaz. 
Ancak sana uyan sap1klar miistesna.» buyuruyor, dedi. Allah dii§ma
m : Bunu sen dogmazdan once ben l§ittim, dedi. Peygamber : Allah 
Teala: cc~eytan seni diirtecek olursa; hemen Allah'a s1gm. <;iinkii 0, . 
ge~ekten Semi'dir, Alim'dir.>> (A'ra.f, 200) buyuruyor. Allah'a yemin 
olsun ki ben seni hissedip te senden Allah'a sigmmad1g1m vaki' degil
dir, dedi. Allah · dii'§mam : Dogru soyledin, ancak bununla benden kur
tulabilirsin, dedi. Peygamber : Bana, .Ademogluna ne ile iistiin geldi
gini haber ver, dedi de iblis: Onu Ofkeli ve_ arzulu oldugu anda yakg,-
lanm, dedi. ' 

Allah Teala: cc~iiphesiz onlarm hepsine va'dolunari yer, cehen
nemdir.» buyurur ki; cehennem, iblis'e uyan herkese va'dolunan yer
dir. Nitekim Allah Teala Kur'an'dan bahisle §Oyle buyurur: ccHerhan
gi bir ·giiruh onu inkar ederse; onun .varacagi yeri ate§tir.» (iHud, 17). 

Daha sonra Allah Teala cehehnemin yedi kap1s1 oldugunu haber 
verip. : ccOnun yedi kaplSl vard1r ve her kap1dan pnlarm girecekleri bir 
kiElm 'Vardlr.» buyurur. Ondaki her bir kap1ya iblis'e uyanlardan han
gi k1smm girecegi yazilml§tlr. Onlar bundan asia kurtulamayacaklar
dir. ~Allah bizi ondan kurtarsm- Her bireri amelleri Ol~iisiince bir 
kap1dan girecek ve yapml§ olduklarmm ol~iisiince cehennemin derece
lerinden birisinde kalacaklard1r. ismail ibn Uleyye ve ~u'be'nin Ebu 
Harlin el-Ganevi'den, onun Hittan ibn Abdullah'tan rivayetine gore; 
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o, Hz. Ali ibn Ebu Talib'i hutbe okurken i§itrni§, o §6yle demi§ : Muhak
kak cehennemin kap1lan §6yle §6yledir. Ebu Harun der ki : Onlar; kat 
kat olup birbirleri iizerindedirler. israil'in Ebu ishak kanahyla... Hz. 
Ali (r.a.) den rivayetine gore; o, §Oyle derni§tir: Cehennem kapllan 
yedi tanedir ve birbiri iizerindedirler. Once birincisi, sonra ikincisi, 
sonra ii~iinciisii dolacak. Ta ki tamam1 doluncaya kadar. ikrime de 
buradaki yedi kapmm, yedi kat oldugunu soyler. ibn Ciireyc der ki: 
Yedi ka;pmm ilki cehennem, sonraki leza, soraki hutame, sonraki sair, 
sonraki sekar, sonraki cahim, sonraki haviye'dir. Dahhak, ibn Abbas'
tan bunun bir benzerini rivayet etmi§tir. Aym §ekilde bunun bir ben~ 
zeri A'me§'den de rivayet edilir. Katade der ki : Onun yedi kap1Sl var
dir. Ve her kap1dan onlarm girecekleri bir k1s1m vard1r. ~llah'a yemin 
olsun ki bunlar, amelleri kar§1hg1 onlarm durakland1r. Bu a~Iklama
lann hepsini ibn Cerir nakleder. 

Ciiveybir'in Dahhak'dan rivayetine gore; o, «Onun yedi kap1Sl var
dir. Ve her kap1dan onlarm girecekieri bir k1s1m vardlf.l> ayeti hak
kmda §Oyle demi§tir: Bir kap1 yahudiler, bir kap1 hlristiyanlar, bir ka
pl ylld1za tapanlar, bir kap1 me:cllsiler, bir kap1 Allah'a §irk ko§an arap 
ka.firleri, bir kap1 miinB.fiklar, bir kap1 da tevhid ehli i~indir. Tevhid 
ehlinin (buradan kurtulacaklan) umulur. Digerleri i\!in asia bOyle bir 
umut yoktur. Tirmizi'nin Abd ibn Humeyd kanahyla... ibn Omer'den, 
onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine gore; o, §Oyle buyurmu§
tur : Cehennemin yedi kap1s1 vard1r. Bunlardan bir kap1 iimmetime 
kar§l -veya Muhammed iimmetine kar§l demi§tir- kill~ \!ekenler 
i~indir. Tirmizi, bu hadisi sadece Malik ibn Migvel kanalmdan riva
yetle bildiklerini soyler. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... Semure ibn Ciindeb'den, 
onun da Hz. Peygamber (s.a.) den «Ve her kap1dan onlarm girecekle
ri bir klSlm vardlr.» ayeti hakkmda §Oyle buyurmU§tUr : Muhakkak 
ki cehennem halkmdan ate§ kimisini topuklarma, kimisini beline, ki
misini boynuna kadar yakalami§tlr. Duraklan, azpelleri kar§Illg1d1r. i§
te Allah Teala'mn: «Ve her kap1dan onlann girecekleri bir k1Srm var
diV> kavli budur. 
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45 - Miittakiler ise; muha:kka:k ki cennetler ve pl
narlar ic;indedirler. 

46 - Selametle ve giiven ic;inde girin oraya. 
47 - Biz onlann goniillerindeki kini sokiip athk. Ar

tik onlar karde~ olarak sedirler uzerinde kar~thkh oturur· 
lar. 

48 - Onlara orada hie; bir yorgunluk ve zahmet deg
mez. Oradan c;tkanlaca;k da degillerdir. 

49 - Kullarrma bildir ki : Muhakka.k Benim Ben, 
Gafllr, Rahim olan. 

50 - Ve muhakkak ki azab1m da elem verici bir 
azabtlr. 

Miittakiler 

Allah Teala cehennem halkmm durumunu zikrettikten sonra pe
§inden cennet halkm1 zikreder, onlarm cennetlerde, pmarlarda olacak
lanm haber verir. Allah Teala buyurur ki: Af::tlerden kurtulm~ ve 
size selam verilir halde, her ttirlti korkudan emin olarak girin oraya. 
Oradan 91kar1lmaktan, kesintiye ugramasmdan ve son bulmasmdan 
korkmaym. 

((Biz onlarm gontillerindeki kini soktip attlk. Artlk onlar karde§ 
olarak sedirler iizerinde kar§Ihkh otururlar.>> Kas1m'm Ebu Umame'
den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Cennetlikler cennete dtinyada 
iken ·gogtislerinde (ic;lerinde) olan kin, dti~manhk ve hln9Ian ile gi
rerler. Ni'hayet hepsi girip kaq1hkh durduklan zaman Allah Tea.Ia, 
onlann dtinyada iken i9lerinde olan kinlerini c;1kanr. Sonra Ebu Uma
me, «Biz onlann g()ntillerindeki kini soktip attlk.>> ayetini okumu§tur. 
Ebu Umame'den rivayetinde Kas1m ibn _Abdurrahman zay1ftlr. Sti
neyd'in Tefsir'inde ibn Fudale'den, omm Lokman'dan, onun da Ebu 
Umame'den rivayetine ·g()re o, §oyle demi§tir : Mti'min cennete girer 
girmez 'Allah Teala, onlarm g'Ontillerindeki kini c;1kanr. 0 kadar ki on
larm g()ntillerinden kini avlanma ogretilmi§ vah§i hayvandan kin ve 
dti~manhgm 91kanlarak ehlile§tirildigi gibi C;!Ikanverir. Bu a91klama 
Katade kanahyla ... Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen sahib bir ha
dise de uygun d~§mektedir. Bu hadiste Allah Rastilii (s.a.) §oyle bu
yurmu§tur: 
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Mii'minler ate§ten kurtulur ve cennetle cehennem arasmdaki bir 
kopriide hapsedilirler. Diinyada iken aralannda meydana gelmi§ hak
stzllklardan dolayt aralarmda kiSas yap1hr. Ni'hayet siislenip temizlen
dikleri zaman cennete girmelerine izin verilir. 

ibn Cerir der ki: Bize Hasan'm ... Muhammed ibn Sirin'den riva
yetine gore o, §Oyle anlatlyor: E§ter, Hz. Ali (r.a.) nin yamna girmek 
i~in izfn istedi. Hz. Ali'nin yanmda Talha'mn bir oglu vard1. E§ter'e 
(once) girme izni vermedi, sonra izin verdi de E§ter girdigi zaman: 6y
le san1yorum ki §Unun yiiziinden beni i~eri almadm, dedi. Hz. Ali-~ -.·~t, 

dedi. E§ter : Oyle samyorum ki yamnda Osman'm bir oglu olsayd1 be
ni yine i~eri almayacaktm, .deyince; Hz. Ali evet, dedi. Muhakkak ben 
ve Osman'm Allah Teala'nm : ((Biz onlann gonullerindeki kini sokiip 
att1k. Artik onlar sedirler iizerinde kal'§Ihkh otururlar.)) buyurdukla
rmdan olacagimizl umuyorum. 

Yine ibn Cerir'in Hasan kanahyla ... Talha'mn bir kolesi olan Ebu 
Habibe'den rivayetine gore; o, §Oyle anlatlyor: Hz. Ali (r.a.) Cemel as:
habmm i§ini bitirdikten sonra imran ibn Talha onun yamna girmi~
ti. 1Hz. Ali ona merhaba dedikten sonra : Allah Teala'mn beni ve ba
bam haklannda: ((iBiz onlarm goniillerindeki kini sokiip att1k. ~rtlk 

onlar karde§ olarak sedirler iizerinde kar§Ihkll otururlar.n buyurduk
larmdan k1lacagm1 umanm, dedi. iki ki'§i serginin bir kenarmda otu
ruyorlardl. Allah Teala. senin bu soylediginden daha adaletlidir. Dun 
onlan oldurdun ~imdi de karde'§ler mi olacaksm1z? dediler. Hz. Ali 
(r.a.) : Kalkm ve benden uzakla§m. Ben ve Talha karde§ olmayacak 
isek o halde kim olur? dedi. Ra.vi Ebu Muaviye hadisi uzunca rivayet 
etr.ni§tir. -

Veki' de Eban ibn Abdullah el-Beceli kanallyla ... Hz. Ali'den yu
kandaki haberin bir benzerini rivayet etmi§tir. Onda §U k1s1m da var
dir: Hemdan kabilesi~den birisi kalktl ve: Ey Mii'minlerin emiri, Al
lah Teala bundan (bimu yapmaktan) daha Adil'dir, dedi. Hz. Ali, oy
le bir bag1rd1 ki kO§kiin salland1gtm sandim. Sonra : Eger biz olmaya
caksak ya .kim olacak? dedi. Said ibn Mesruk da Ebu Talha'dan riva
yetle aym olay1 anlatm1~tlr. Onda da §U k1s1m vard1r: Haris el-A'ver 
boyle soyleyince, Hz. tAli· (r.a.) uzerlne yuruyiip elinde olan bir §eyle 
ba§ma vurdu ve: Eger biz olmayacaksak kim olacak ey §a§l? dedi. Suf-



4398 t.W KEStR (Cii:l:: 14; Sure: 15 

· yan es-Sevri'nin Mansur' dan, onun da ibrahim'den riW.yetinde o, §Oy
le anlat1yor: Ziibeyr'~n katili ibn Ciirmuz gelip Hz. Ali (r.a.) nin ya
runa girmek iizere izin istedi. Hz. Ali uzun sure onu kabul etmedi, son
ra izin verdi. ibn Ciirmuz: Bela ehlinin kokiinii kuruttun, dedi. Hz. 
Ali: Agzma toprak dolsun; mu'hakkak ben; Talha'mn ve ·zubeyr'in be
nim Allah Teala'nm haklarmda : «Biz onlann g<.>niillerindeki kini so
kiip attlk. Art1k onlar karde§ olarak sedirler iizerinde kai'§Ihkli oturu.r
lar.» buyurduklanndan olacagimiZI umuyorum, dedi. Sevri de Ca'fer 
ibn 'Muhammed kanahyla ... Hz. Ali'den yukardaki olaym bir benzeri
ni rivayet etmi§tir. Siifyan ibn Uyeyne'nin israil kanahyla. . . IHa.san 
el.:.Basri'den . rivayetine g6re, Hz. Ali : Allah'a yemin olsun ki, <~Biz on
lann goniillerindeki kini \!Ikardik. Artlk onlar kard~ olarak sedirler 
iizerinde kar§Illkh otururlar.» ayeti, biz Bedir ehli hakkmda nazil ol
ffiU§tUr. 

Kesir en-Nevva §oyle anlatlyor : Ebu Ca'fer Muhammed ibn Ali'
nin yamna rgirdim -ve: Benim dostum sizin dostunuzdur, benim ban§
ta oldugum sizin de ban§ta oldugunuzdur, benim dii'§mamm sizin de 
dii§mammzdir, benim harb halinde oldugum sizin de harb halinde ol
dugunuz kimselerdir. Allah i\!in bana soyle : 'Ebubekir ve Omer'den be
ri misin? dedim. 0 zaman ben, sap1khga dii§mii§iim ve ben hidayete 
erenlerden degilim. Ey Kesir, o ikisini sev. Sana ula§an §ey var ya i§
te o, benim §U omuzumdad1r. Daha sonra: <CArtik onlar karde§ olarak 
sedirler iizerinde kar§Ihkh otururlar.)) ayetini okudu ve §Oyle dedi : 
Onlar, Ebubekir, Orner ve Ali'dir. Allah hepsinden ho§nftd olsun. 

Sevri'nin bir adamdan, cnun da Ebu Salih'ten rivayetine g6re; o, 
<CAI'tlk onlar karde§ olarak .sedirler iizerinde kar§Ihkh otururlar.» ayeti 
hakkmda '§Oyle demi§tir: Onlar on ki§idir: Ebubekir, Orner, Osman, 
Ali, Talha, Ziibeyr, Abdurrahman ibn Avf, Sa'd ibn Ebu Vakkas, Said 
Ibn Zeyd, Abdullah ibn Mes'ud. Allah ciimlesinden hO§nud olsun. 

<GKar§Ihkh otururlar.» ayeti hakkmda Miicahid der ki : Birbirleri
nin enselerine bakmazlar. Bu konuda merfu' bir hadis de vard1r, §Oy
le ki : ibn Ebu Hatim'in Yahya ibn Abdek el-Kazvini kanahyla ... Zeyd 
.ibn Ebu Evfa'dan rivayetine gure; o, §oyle anlatlyor : Allah Rasulii 
(s.a.) 'bizim yamm1za \!Iktl ve : <C'A.rtlk onlar karde§ olarak sedirler iize
rinde ka!'§lhkh otururlar.» ayetini okudu ve :Allah i\!in birbirlerine ba
karlar, buyurdu. 

Alla:h Teala : Onlara orada hi\! bir yorgunluk ve zahmet degmez, 
buyurur ki; burada me§akkat ve eziyet kasdedilmektedir. Nitekim Bu
hari ve Miislim'in Sahih'lerinde rivayet edilen bir hadiste '§oyle buy
rulur: ~lla:h Tea.Ia bana emretti ki, Hatice'ye cennette inciden oyul-
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mu§ bir evi mujdeleyeyim. Orada glirilltli patlrt1, me§akkat ve yor
gunluk yoktur. · 

Allah Teala: ((Oradan ~1kanlacak da degillerdir.» buyurur. Nite
kim bir hadiste §Oyle buyrulur : Ey cennet halkl; · muhakkak sizin i~in 
s1hhatli olmak vard1r, asia, ebsdiyen hasta olmayacaksm1z. Muhak
kak sizin i~in ya§amak vard1r ve siz ebediyyen 'Olmeyeceksiniz. Muhak
kak sizin i~in gen~ kalmak vard1r ve siz, ebediyyen ihtiyarlamayacak
smlz. Mlihakkak siz ikamet edip kalacaksm1z ve ebediyyen ayrilmaya
caksmiZ, denilir. Allah Teala : ((Orada temelli kahrlar 'Ve hi~ aynlmak 
istemezler.» (Kehf, 108) buyurmu§tur. 

Allah Teala buyurur ki : << (Ey Muhammed,) kullanma bildir ki 
muhakkak Benim Ben, Ga!ur, Rahim olan. Ve muhakkak ki azab1m 
da elem verici bir azabtlr. (Muhakkak Ben, rahmet ve elem verici bir 
azabm sahibiyim.) » Daha once de bu ayet-i kerime'nin bir benzeri zik
redilmi§ti. Bu; limit ve korku makamlanna delalet eder. Bu ayetin nii
zUI sebebinde Musa ibn Ubeyde'den, onun Mus'ab ibn Sabit'den riva
yetine gore; o, '§6yle anlatmi§ : Allah Rasulu (s.a.) ashabmdan gill
mekte olan bir gruba rastlad1. Cenneti hatlrlaym, ate§i hatlrlaym; bu
yurdu. Akabinde <<Kullanma bildir ki: Muhakkak Benim Ben, Gafur, 
Rahim olan. Ve muhakkak ki azab1m da elem verici bir azabtlr.n aye
ti nazil oldu. Hadis ibn Ebu Hatim tar91fmdan rivayet edilmi§ olup 
miirseldir. ibn Cerir'in Musenna kanahyla ... ibn Ebu Rebah'tan, onun 
da Hz. Peygamber (s.a.) in ashabmdan birisinden rivayetine g'Ore; o, 
§oyle anlatm1§: Allah Rasulli (s.a.) ~eybe ogullarmm girmi§ oldugu 
kap1dan bize goriindu ve: Bana ne oluyor ki sizi gillerken goriiyorum? 
btzyurdu, sonra arkasm1 doniip gitti. Hicr'in (1) yanma varmca geri
sin geriye bize doniip : Muhakkak ki ben yammzdan aynldigimda Cib
ril bana geldi ve : Ey Muhammed, Muhakkak Allah Teala : Kullanm 
ni~in Benden · limit ke.siyor? ((Kullanma bildir ki : Muh~kkak Benim 
Ben, Gafur, Rahim olan. Ve muhakkak ki azab1m da elem verici bir 
azabtir.» buyuruyor, dedi. 

Said'in Katade'den rivayetine gore; o, ((Kullanma bildir ki muhak
kak Benim Ben, Gafur, Rahim olan.» ayeti hakkmda §6yle demi§tir: , 
Bize ula§tlgma gore Allah Rasulii (s.a.) : ~ayet kul, Allah Teala'nm 
af.fmm miktanm bilmi§ olsayd1; haramdan sakmmaz; Allah'm azabl
nm miktanm da bilmi§ olsayd1, ta.sadan kahrolurdu, buyurmw~tur. 

(1) Mescid-i Haram'daki Hatim denilen yerin bir ad.t da Hicr'dir. 
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51 - · Hem onlara ibrahim'in konuklanndan da ha
ber ver. 

52 - Onun yanma girip : Selam demi~lerdi. 0 da : 
Dogrusu biz, sizden endi~e ediyoruz, demi~ti. 

53 - Demi~lerdi ki : Korkma, biz sana bilgin bir og
lun olacagini miijdelemeye geldik. 

54-· Ben kocami~ken mi bana miijde veriyorsunuz? 
0 halde neye dayanarak miijdeliyorsunuz? dedi. 

55 - Dediler ki: Seni gerc;ekten miijdeliyoruz, oyley
se iimidini kesenlerden olma. 

56 - Dedi ki : Saprklardan b~ka Rabb1n1n rahme~ 
tinden kim iimidini keser? 

ibrahim'in Konuklan 

Allah Teala buyuru~ ki : Ey Muhammed, onlara ibrahim'in ko
nuklarmdan, onun yanma nas1l girip «selam>> dediklerinden ve ibra
him'in : Dogrusu biz, sizden endi§e ediyoruz, demesinden haber ver. An
labllr ki Hz. ibrahim, onlarm, ikram etmi§ oldugu k1zarblm1§ semiz 
buzag1ya ellerini uzatmad1klanm gordiigii zaman. onlardan korkmu§
tur. Onlar demi§lerdi ki: «Korkma, biz sana bilgin bir oglun olacagi
m miijdelemeye geldik.» Bu, daha once Hud suresinde ge~tigi iii-ere 
!shak (a.s.) d1r. Sonra Hz. ibrahim, kendisinin ve hammmm ya§llllg-J
na §a§lrffil§, va'din ger~ek olup olmad1gmi anlamak iizere: «Ben koca
ffii§ken mi bana miijde veriyorsunuz? 0 halde neye dayanarak mi,ijde
liyorsunuz?>> d,emi§ti. Onlar miijdelerini te'kid eden bir miijde ile ona 
cevap verip demi§ler ki : «Seni ger~ekten miijdeliyoruz, oyleyse iimi
dini kesenlerden olma.» · Bunun iizerine Hz. ibra'him onlara iimid kes-

. medigini, kendisinin ve hari1mmm ya§ll olmasma ra~men Allah'tan 
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~cuk umdugunu .sOyleyerek cevab venni§tir. Zira o, Allah Teala'nm 
kudret ve rahmetinden, bundan daha yiice olamm biliyordu. 

57 - Ey el<;iler, ger<;ek i~iniz nedir? dedi. 
58 - Dediler ki: Biz, giinahkar bir kavme gonderil· 

dik. 
59 - Su kadar var ki Lut ailesi bunlarm dl~mdacbr. 

Biz, onlann hepsini behemehal kurtaracag1z. 
60 - Kans1 mi.istesna. Kans1n1n geride kalanlar ara

sinda bulunmas1n1 takdir ettik. 

Allah Teala Hz. ibrahim (a.s.) den haber veriyor ki korkusu ge
~ip ona miijde gelince, kendisine ni~in geldiklerini sormaya ba§la.mi§. 
Onlar Lut (a.s.) un kavmini kasdederek : <11Biz, •giinahkar bir kavme 
gonderildik.» demi§ler ve onlann arasmdan Hz. Lut'un kans1 di§mda 
ailesini kurtaracaklanm, kansmm ise helak edilecekler i~inde oldugu
nu haber vermi§lerdir. IBu sebepledir ki : KariSI miistesna. Kansmm · 
geride kalan ve helak olunacaklar arasmda bulunmas1 takdir olundu, 
deini§lerdir. 

61 - El<;iler Lut ailesine vannca. 
62 - · Lut: Dogrusu siz taninmami~ kimselersiniz, 

dedi. 
63 - Onlar da ; Biz sana sadece onlann ~uphe edip 

'durduklan azabl getirdik. . - ' 
64 - Ger<;e1de geldik sana. Biz ~i.iphesiz dogru soy

Ieyenleriz, dediler. 

Allah Teala, Hz. Lut'tan haber veriyor ki melekler ona yiizleri gii-
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zel gen~ler suretinde gelip yanma, evine girdikleri zaman : <<'Dogrusu 
siz tanmmaml§ kimselersiniz.» demi§tir. Onlar da Lut kavminin ken
dileri hakkmda vuku bulacagmda ve kendi sahalanna ineceginde §Up
he edegeldikleri azab, helak ve yok olmalanm kasdedetek : <<Biz, sana 
sadece onlann §iiphe edip durduklan azab1 getirdik. Ger~ekle geldik 
sana.,, demi§lerdir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette §Oyle buyu
rur: <<Biz melekleri ancak hak ile indiririz.» (Hicr, 8). Allah Teala : 
«Biz, §iiphesiz dogru soyleyenleriz, dediler.» buyurur ki; bu, onun kur
t.anlmasl ve kavminin helakine dair meleklerin verm.i§ oldugu haber
Jeri te'yid i'crindir. 
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65 - 0 halde geceleyin bir ara, Aileni yola ~akar, sen 
de arkalarmdan git. Hi9 biriniz arkaya ba:kmas1n ve emro
lundugunuz yere dogru yuriiyun, demi~lerdi. 

66 - Boylece ona bunlann sonlannm kesilmi~ ola
rak sabah1 edeceklerini bildirdik. 

Allah Teala haber veriyor ki; melekler, Hz. Lut'a Ailesini gecenin 
bir k1sm1 g~tikten sonra geceleyin yi.iri.itmesini, onlar i~in daha em
niyetli olsun diye kendisinin de arkalanndan yiiriimesini emrettiler. 
Allah Rasulii (s.a.) de gazvelerde art~1larla birlikte yiiriirdii. Zaylflan 
lutf ile yiiriitiir, yiiriimekten kesilenleri ta§lrdl . . 
. <<Hicr biriniz arkaya bakmasm. >> Kavmin ba§ma gelen hayklrl§l i§it-

. tiginiz zaman onlara doriiip bakmaym. Onlan ba§larma gelen azab ve 
ceza i'crinde b1rakm. <<Ve emrolundugunuz yere dogru yiiriiyiin.» Bu
radan onlarm yanmda kendilerine yol gesteren birisinin oldugu anla
§lllyor. 

Bcylece ona bunlarm sonlarmm kesilmi§ olarak sabah1 edecekleri
ni onceden bildirdik. Nitekim Allah Teala, ba§ka bir ayette §Oyle bu
yunnu.~tur : «Onlarm · ba§ma gelecek sa:bahleyindir. Daha sabah :rakm 
ctegil mi?" (Hud, 81). 
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67 - Sehir halln sevinerek geldiler. 
68 - Dedi ki : Bunlar henim konuklanmdlr, onlara 

kar~1 beni mahcub etmey{n. 
69 - Allah'tan korkun da beni rezil etmeyin. 
70 - Dediler ki : Biz seni alemlerden men' etmemi~ 

miydik? 
71 Dedi ki: Alacaksan1z i~te bunlar, benim kizla-

rrm. 
72 Senin omriine andolsun ki, onlar, sarh'o~lukla-

n ic;inde muhakkak serseri bir halde idiler. 

Allah Teala Lut kavminin, Hz. Lut'un miisafirleri oldugunu ve 
onlann parlak yiizlii kimseler oldugunu, bilir bilmez hemen sevinerek, 
ve birbirlerine miijdeler vererek ona geldiklerini haber verir. Hz. Lut: 
«Bunlar b3nim konuklanmd1r, onlara kar§l beni mahcub etmeyin. Al
lah'tan korkun da beni rezil etmeyin. >> demi§tir. Hz. Lut, Hud sl1re
sindeki ayetin geli§inde de oldugu iizcre bu sozleri kavmine, melekle
rin Allah'm el~ileri oldugunu bilmeden once S'Oylemi§tir. Burada ise 
once meleklerin Allah'm el~ileri oldugu zikredilmi§, daha sonra kav
minin .geli§i ve onunla miinaka§aSI bunun iizerine atfedilmi§tir. Fakat 
aradaki bagla·~ olan vav harfi, birbirine baglad1g1 ciimleler arasmda 
zaman itibanyla tertibi gerektirmez. Ozellikle bunun tersine bir delil 
mevcud oldugu bir durumda. Onlar Hz. Lut'a cevap vererek: «Biz se
ni alemlerden men'etmemi§ miydik?» Herhangi birini miisafir etmek
ten seni men'etmedik mi? demi§ler. Hz. Lut da onlara kadmlanm, Al
lah Teala'mn onlarda kendileri i9in yaratml§ oldugu miibah yerlerini 
gostermi~. buna ir§ad etmi§tir. Daha once, bu konuyu tekrar etmeye 
gerek b1rakmayacak kadar bilgi verilmi§ti. Evet, onlar bOyle yapml§
lardir ama kendileri hakkmda takdir olunam, onlan ku§atiDl§ olan mu
sibeti, sabahleyin ba§larma gelecegi kesinle'§mi§ azab1 bilmiyor, on
dan gMil durumda bulunuyorlardi. Bu sebepledir ki Allah Teala pey
!gamberi (s.a.) ne: ccSenin omriine andolsun ki onlar, sarho§luklarl 
i~inde muhakkak serseri bir halde idiler.>> buyurmu§ ve Peygamberi 
(s.a.) nin hayat1 iizerine yemin buyurmu§tur. Burada onun i~in biiyiik 
bir §ereflendirme, yiice bir makam, geni§ bir mevki vard1r. Amr ibn 
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Malik en-Niikrl'nin Ebu'l-Cevza'dan, onun da ibn Abbas'tan rivayetin
de o, '§oyle demi§tir : Allah Teala kendi" katmda Muhammed (s.a.) den 
daha soylu, daha §erefli bir nefis yaratmam1§t1r. Allah Teala.'nm ortun 
di§mda herhangi birinin hayatl iizerine yemin buyurdugunu i§itme
dim. Allah Teala : «Senin omriine andolsun ki, onlar, sar'ho§luklan 
i\!inde muhakkak serseri bir ha.lde idiler.» buyurur. ibn Abbas'm bu 
'soziinii ibn Cerir rivayet eder. Katade ayetteki «Sarho§luklan» kls
mim; onlarm sap1khklan ile, :_( ~.*-! ) kelimesini de; oynamakta, 

· oyalanmakta idiler, §eklinde a91klami§tlr. ibn Abbas'tan rivayetle Ali 
ibn Ebu Talha, ayeti §Oyle a91klar : Senin omriine, hayatma andolsun 
k.i onlar, sarhO§luklan i~inde muhakkak §a§km (lir halde idiler. 

73 - Tan yeri aganrken ~aghk onlan yakalayiverdi. 
74 - Ulkelerinin ustunu altlna getirdi. 'Ozerlerine 

sert t~ yagd!rd1k. 
75 - Bunda gorebilenler -i<;in ayetler · vard1r. 
76 0 yerler, i~lek yollar uzerinde hala durmakta:-

dirlar. 
77 

drr. 
Muhakkak ki bunda inananlar ic;in ayetler var-

Allah Teala: ccOnlan ~aghk yakalay1verdi.» buyurur ki bu, giine§ 
.dogarken onlara gelen §iddetli bir sestir. Bu sesle birlikte ftlkeleri g()k
iyuziine kaldmlmi§, sonra ters ~evrilerek iistii altma getirilmi§, iizer-
lerine sert ta§lar yagdmlmi'§tir. Sert anlamma gelen 1 ~I .:J keli
mesi hakkmda Hud suresinde yeterli ma'lumat verilmi§tir. «Bunda go
rebilenler i~in ayetler vard1r.» Bu azablarm izleri o iilkeler iizerinde; 
bunlar hakkmda dii§iinebilen, g'Oziiyle ve basireti Ue gorebilenler i~in 
ac;1k~a durmaktadlr. Miicahid, ayetteki ( ~ _,:.ll l) kelimesini <<dii
§iince ve firaset sahibi kimseler» diye a~Ikla.r. Ibn Abbas -ve Dahhak'
tan rivayete gore; bu kelime, <<bakanlar» anlammadlr. Katade ise bu 
kelimeyi <<ibret alanlar» diye ac;1klar. Malik'in, Medine halkmdan ba-
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ZISmdan rivayetine gOre ise bu kelime; ccdfi~iinenler)) anlammadir. ibn 
:Ebu Hatim'in Hasan ibn !Arafe kanahyla... Ebu Said'den rivayetine 
gore Allah Raswii : Mii'minin firasetinden sakmm. Zira o, Allah'm nu
ru ile bakar, buyurmu§, Sbnra : ccBunda go.rebilenler i~in ayetler var
dir.)) ayetini tilavet buyurmu§tur. Hadisi Tirmizi ve ibn Cerir, Ami" 
'ibn Kays kanahyla rivayet etmi§lerdir. Tirmizi, hadisi sa.dece bu ka
naldan rivayetiyle bildiklerini sayler. Yine ibn Cerir der ki : Bana Ah
med ibn Muhammed et-TU.si'nin .. . hm Omer'den rivayetine g()re; Al
lah Raswii (s.a.) : Mii'minin firasetinden sak1run. Zira mii'min, Al
lah'm mlru lie bakar, buyurmu§tur. ibn Cerir'in Ebu ~urahbil el-H1msi 
kanallyla ... Sevban'dan rivayetinde Allah Raswii (s.a.) §oyle buyu
. rur : Mu'minin firasetinden sakmm. Zira o, Allah'm mlru ile bakar ve 
Allah'm tev.fiki ile konu§ur. Yine ibn Cerir'in Abd'iil-A'la ibn Vasil 
kanahyla ... Enes ibn Mruik'den rivayetinde Hz. Peygamber (s.a.) : 
Muhakkak Alla:h'm ·oyle kullan vard1r ki insanlan firasetle tamrlar, 
buyurmU§tur. 'Aym hadisi HM1z Ebu Bekr el-'Bezzar da Sehl ibn Bahr 
kanahyla ... Enes'den rivayet etmi§tir. 

Allah Teala : ceO yerler, i§lek yollar iizerinde hala durmaktadir
lar.>> buyurur ki zahiri ve ma'nevi bak1mdan altlm iistiine getirmenin 
ta§a tutulmanm isabet ettigi ve sonunda pis, koku§mu~ bir gal haline 
gelen Sedom kasabas1; giri§ ~lkl§lan a~1k olup, bugiine kadar l§leyen 
bir yol giizerga:hl iizerindedir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette 
§Oyle buyurur : (('Dogrusu siz, saba'hleyin onlara ugrar uzerlerinden ge- · 
~ers1mz. GeCeleyin de ... Hala aklln1z1 ba§1mza almayacak miSimz?)) 
(Satfat, 137-138) . Miicahid ve Dahhak, ayetteki ( ~ ) i kelimesini 
«bellikli, bilinen)) §eklinde a~1klarlar. Katade, buranm; apa~1k bir yol 
giizergahmda oldugunu soylemi§tir. Yine Kata.de'nin soyledigme gare . 
buras1, yeryiiziinden bir bolgededir. Katade'nin her iki ~1klamas1 da 
aslmda birdir. Siiddi buralarm 'cca~1k bir kitabda)) oldugunu soyleyerek 
bunun : ccBiz, her §eyi apa~1k bir kitabda yaz1p saymi§lZdlf.l> (Yasin, 
12) ayeti gibi oldugunu sanmi§tlr. Fakat buradaki anlam, onun· soy
ledigi gibi deglldir. En dogrusunu Allah bllir. 

Allah Te'8.la buyurur ki : Lut kaNmine yapml§ oldugumuz helak, 
yoketme ile Lut ve ailesini kurtarmam1zda Allah'a ve peygamberlerine 
c<inananlar i~in apa~lk (delaletler,) ayetler vardlf.l> 
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78 - Ormanhk yerde oturanlar da ger<;ekten zalim 
kimselerdi. 

79 - Bunun i<;in onlardan oc aldlk. Her ikisi de hala 
i§lek bir yol iizerindedir. 

Onnanhk Yerde Oturanlar 

Ayette zikredilen Eyke ashab1, §uayb (a.s.) m kavmidir. Dahhak, Ka
tade ve b8.:§kalan; ayetteki '( iG)'I ). kelimesinin, Slk ag~hk anlamma 
geldigini soylerler. Onlarm zalim olu§lan Allah'a §irk kO§malan, yol 
kesmeleri, ol~iiyii ve tart1y1 eksik tutmalan iledir. Allah Teala onlar
dan ~Ighk, yer sarsmtiSI ve zulle giinii azab1 ile intikam alnu§tlr. On
lar Lut kavmine yakm, zaman itibanyla onlardan sonra, yer itibanyla 
onlann kar§ISmda (yerleri kar§Illkh, birbirine bakar) idi. Bu sebeple
dir ki Allah Teala : ((Her iJdsi de hala (i§lek) a~1k bir ycl iizerindedir.>> 
buyurmu§tur. tbn Abbas, M!icahid ve Dahhak onlarm; goriinen bir yol 
iizerinde, olduklanm s6ylemi§lerdir. Bu sebepledir ki §uayb (a.s.) , kav
mini tehdid ettigi zaman onlara : ccLU.t kavmi de sizden pek uzak de
gildir.>> (Hud, 89) demi§tl. 
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80 - Andolsun ki Hicr ahalisi de peygamberlerini 

yalanlanu§lardi. 
81 - Onlara ayetlerimizj. verdigimiz halde yiiz <;e-

virmi§lerdi. 
82 - Onlar daglardan emin evler yontup oyarlard1. 
83 - Sabaha kar§l <;Igllk onlan da yakalay1verdi. 
84 - Binaenaleyh yaptiklan da kendilerine bir fay-

da saglamad1. 

Hicr ahalisi, peygamberleri S8.1ih'i yalanlaml§ olan Semud kavml
dir. Bir peygam~ri yalanlami§ . olan, biitiin peygamberleri yalanlami$-
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tir. Bu sebebledir ki onlann, peygamberleri yalanlad1g1 belirtilmi§tir. 
Allah Teala Salih (a.s.) in getirdiginin dogruluguna delalet eden mu
cizelerin onlara geldigini zikreder. Allah Teala'mn Hz. Salih (a.s.) in 
duas1 ile diiz bir kayadan ~1karm1§ oldugu deve de bu mucizelerdendir. 
Deve, onlarm Ulkelerinde dola§Irdi ve onlara bir gtin, deveye bir giin 
olmak iizere su i'(!meleri ic;in belli giinler vard1. Onlar haddi a§IP deve
yi bogazladiklan zaman Salih (a.s.) onlara: «Yurdunuzda iic; giin da
ha kahn. Bu; yalanlanmayacak bir sozdiir.ll (Hud, 65) demi§ti. Allah 
Teala ba§ka bir. ayette §Oyle buyurmu§tUr: «Semud kavmine gelince; 
onlara dogru yolu g6stermi§tik. Ama onlar korltigti dogru yola tercih 
ettiler.>> (Fussilet, 17). 

Allah Teala onlarm : «Daglardan emin evler yontup oyduklarmt>> 
zikreder. Onlar bu evleri, korku ve onlara ihtiy8.c; duyduklarmdan de
gil aksine aZ'gmhk ve ta§kmhklanndan, abes olarak yapmi§lardir. Hicr 
vadisindeki evlerinde bu i:§lerin izleri halen gorUlmekte, mii§ahede edii
mektedir. Nitekim Allah Rasulti (s.a.) Tebiik'e giderken oraya ugrarm§, 
elbisesiyle ba§Im orttip binitini hizlandirmi:§, ashabma : Azaba ugratil
mi§ kavmin evlerine ancak agJayarak girin. ~ayet aglamaz iseniz, on
larm ba~ma gelenin sizin de ba§tmza gelmesi korkusuyla aglar gorti
niin, buyurmu§tur. 

Dorduncti gtiniin sabahma ka.r§I c;1ghk onlan da yakalay1verdi. Bi
naenaleyh yapt1klan da kendilerine bir fayda saglamadt. Yani kaldtr
IDI§ olduklart ekinler ve meyveler onlara hie; bir fayda saglamad1. "0'1-
kenin suyunu deveden esirgemi§ler, sulanm azaltmamast ic;in onu bo
gazlaml§lardi. Fakat bu mallar, Allah'm emri geldigi zaman onlara 
hie; bir fayda saglamaml§ ve bu azabt onlardan engellememi§tir. 

85 - Gokleri, yeri ve aralanndakini ancak hak ile 
yarattlk. K1yamet gunu muhakkak gelecektir. 0 halde 
sen yumu~ak ve iyi davran. 

86 - Muhakkak ki senin Rabb1n, yaratan ve bilen
dir. 

Allah Teala buyurur ki : «Gokleri, yeri ve aralanndakini ancak 
hak ile, (adalet ile) yarattlk.» Ba§ka ayetlerde ise §Oyle buyurmu§tur: 
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«Kotiiliik edenleri yaptiklarmm kar§Ihgnu vermesi, giizel hareket 
edenleri de daha giizeliyle mukafatlandirmasi i~indir.» ('Necm, 31), 
<~Biz gogu, yeryiiziinii ve ikisinin arasmda bulunanlan bo§una yarat
madik. Bu, kiirfretmi§ alanlarm zanrud1r. Vay a kufretmi§ olanlara ce-

. hennem ate§inden.)) (Sad, 27), <<Sizi bo§una yarattlgimiZI ve Bize hi~ 
dondiiriilmeyeceginizi mi sandm1z? Ge~ek hiikiimdar olan Allah yii
cedir. O'ndan ba§ka tann yoktur. Ve 0, yiice Ar§'m Rabbidir.» (Mii'
minfm, 115-116). 

Sonra Allah Teala peygamberine k1yametin kopacagm1, §iiphesiz 
meydana gelecegini h_aber verip kendisine eziyetlerine ve getirmi'§ ol
dugunu yalanlamalanna mukabil mii§riklere yumu§ak ve iyi davran
masmi emretmi§tir. Nitekim ba§ka bir ayette §6yle buyurur : «Sen on
Ian ge~ ve: Selam de. Yakmda bileceklerdir.)) (Zuhruf, 89). Miicahid, 
Katade ve ba§kalan bunun, k1tal emrinden once oldugunu S'Oylerler. 
Bu hustls, onlarm soyledigi gibidil. Qiinkii bu ayet, Mekke'de nazil ol
mu§tur. K1tal (saNa§) ise, ancak hicretten sonra m~ru' kihrum'§tlr. 

Allah Teala'nm : <<Muhakkak ki, senin Rabbm yaratan ve bilen
dir.)) kavli Allah'a donii§ii ve k1yameti anlatmaktan, zihinlere yerle§
tirmekten ibarettir. Muhakkak ki Allah TeaM. k1yameti koparmaya 
kadirdir. Diledigini yaratmaktan aciz almayan yaraticidir. P.a~ala

nan, yeryiizunun muhtelif yerlerine dag1lan cesedleri en iyi bilen O'dur. 
Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette §6yle buyurmaktadir : «GOkleri 
ve yeri yaratffil'§ alan, kendileri 'gibisini yaratmaya Kadir olmaz m1? 
Elbette 0, yaratand1r, Alim'dir. O'nun emri bir §eyi murad ettigi za
man, sadece ana «ab demektir. 0 da aluverir. Her &eyin hiikumranh
gi·elinde olan 'Allah'I tesbih ederiz. Ve siz O'na dondiiriilursiiniiz.)) (Ya
sin, 81-83) . 

87 - Dogrusu sana, Biz tekrarlanan yediyi ve ~u 

Kur'an'1 verdik. 
88 - Sak1n onlardan baz1 sm1flara verdigimiz ge

c;imlige gozlerini dikme ve i.izi.ilme. Inananlan kanatlann 
altlna al. 
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Allah Tea.Ia. peygamberine §oyle buyurmaktad1r : Sana nas1I Kur'
an-1 Azim'i vermi§Sek sen · de diinyaya, diinyanm siislerine, diinya eh
line ge~imlik olarak verdigimiz, onlan imtihan i<;in ba'h§ettigimiz fani 
giizelliklere gozlerini dikme, onlarm i~inde bulunduklan nimete g1bta 
etme. Seni yalanhyorlar, senin dinine z1d gidiyorlar diye iiziintiiden · 
k~ndini harab etme. Sana tabi olan inananlan kanatlarm altina al. 
Onlara yumu§ak davran. Ba§ka bir ayette Allah Teala, Rasuliinii §OY
le tavsif eder: <<:Andolsun ki; size kendinizden bir peygambBr gelmi~
tir. S1kmtlya ugramamz kendisine ag1r gelir. 'Sizin iizerinize dii§kiin
diir, mii'minlere rauf ve rahimdir.>> (Tevbe, 128). 

.. ( ~\!1.1 c;JI) nin ne oldugund~ ihtilaf edilmi§tir. ibn Mes'ud, ibn 
Orner, Ibn Abbas, . Miicahid, Said Ibn Ciibeyr, Dahhak ve bir <;oklan 
bunlarm «yedi uzun sure» oldugunu soyleyip bununla Bakara, Al-i 
imran, Nisa, Maide, En'am, A'ritf ve Yunus surelerini kasdederler. ibn 
Abbas ve Said ibn Ciibeyr, bunu kesin olarak belirtmi§lerdir. Said der 
ki : Onlarda farzlan, cezalan, k1ssalan ve hiikiimleri beyan etmi§tir. 
ibn Abbas da : Emsali (misalleri) , haberleri ve ibretleri beyan buyur
mu§tur, der. ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ibn Ebu Omer'den 
rivayetine gore Siifyan §Oyle demi§tir: Tekrarlanan (yedi sure); Ba
kara, Al-i imran, Nisa, Maide, En'am, A'raf sureleri ile bir sure sayrlan 
Enfal ve Berae sureleridir. 

ibn Abbas der ki: Bunlar; Hz. Peygamber (s.a.) d1§mda hi~ kim
seye verilmemi§tir. Musa'ya onlardan (sadece) ikisi verilmi§tir. ibn 
Abbas'm bu soziinii Hii§eym, Haccac kanahyla ... Said ibn Ciibeyr'den 
rivayet etmi§tir. A'me§'in Miislim el-Batin kanahyla... ibn Abbas'tan 
rivayetinde o, §Oyle demi'§tir : Hz. Peygamber (s.a.) e, tekrarlanan yedi 
uzun (sure) verilmi§tir. H~. Musa (a.s.) ya ise altl verllmi§ti. tJze
rinde Tevrat niishalan yaz11l levhalar1 attlgmda bunlarm ikisi kal
dmld1, dordii kald1. Miica'hid, bunlarm; yedi uzun sure oldugunu say
ler. Bunlarm, Kur'an-1 Azim oldugu da soylenir. Husayf'm Ziyad ibn 
IEbu Meryem'den rivayetinde o, «Tekrarlanan ye<;li sure» hakkmda §OY
le demi§tir : Sana yedi k1s1m verdim : Emrederim, yasaklanm, miijde
lerim, sakmdmnm, misaller veririm, nimetleri sayanm ve Kur'an'm 
haberlerini sana bildiririm. Bunu ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim rivayet 
ederler. 

ikinci gorii§ ise, es-Seb'ul-Mesani'nin Fatiha suresi oldugudur. Zi
ra Fatiha suresi yedi ayet tir. Bu gorti§; Hz. Orner, Hz. Ali, ibn Mes'ud 
ve ibn Abblls'tan rivayet edilir. ibn Abbas der ki : Besmele, yedinci 
ayettir. Allah Teala bu yedi'yi size has k1Im1§tlr. Ibrahim en-Nehai, 
Abdullah ibn Ubeyd ibn Umeyr, ibn Ebu Miileyke, ~~r ibn Hav§eb, 

Te l'si r , C, IX. F . 277 
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Hasan el-Basrl ve Mucahid de bOyl-e soylemi§lerdir. Katade der ki: Bi
ze anlabldt~na gore; es-Seb'ul-Mesani, Fatihat'Ul-Kitab'dlr. Bunlar her 
okumada -Bir rivayete gare ise farz veya nafile alan her rek'atta
tekrarlamr. ibn Cerir, bu gorfi§fi tercih etmi§ ve bu husU.sta varid olan 
·hadisleri de delil getirmi§tir. Biz bl!nlan tefsirimizin ba§mda Fatiha 
stiresinin fazUetleri bolumfinde takdim etmi§tik. Hamd, Allah'a mah
sU.stur, Ancak burada :Suhari -Allah ona rahmet eylesin-- nin zikret·· 
mi§ .oldugu iki hadisi almadan ge~emeyecegiz : 

BuharL der ki : Bize Muhammed ibn Be§§ar'm.. . Ebu Said ibn 
Mualla'dan .rivayetinde o, §oyle anlabyor: Ben namaz kllarken Hz. 
Peygamber (s.a.) bana ugrami§, beni <;agirrm§tl. Namaz ktlmcaya ka
dar ·ona gitmedim, sonra yamna vard1m . da bana : Yamma gelmekten 
seni ahkoyan nedir? buyurdu. Ben : Namaz kthyordum, dedim. Allah 
Teala: (<Ey iman edenler; sizi hayat verecek §eylere <;ag1rd1g1 zaman; 
Allah'a ve Rastilune icabet edin.)) ('Enfal, 24) buyurmami§ mt? Mes-

, cidden <;tkmadan once Kur'an'daki en yuce sureyi sana ogretmeyeyim 
mi? buyurdu. Hz. Peygamber (s.a.) mescidden ~tkmak uzere giderken 
ona habrlatt1m da §oyle buyurdu : Hamd, alemlerin Rabb1 Allah'a mah
sU.stur. 0, es-8eb'ul-Mesani'dir ve bana verilmi§ olan Kur'an-1 Azim'
dir. 

Yin:e Buhari'nin Adem kanahyla ... Ebu Hureyre (r.a.) den rivaye
tinde Allah Rastilu (s.a.) §6yle buyurmu§tur : Ummu'l-Kur'an (Kur'
an'm anas1), es-Seb'ul-Mesani ve Kur'an-1 Azim'dir. 

Bu; Fatiha'nm es-Seb'ul-Mesani ve Kur'an-1 Azim olduguna dela
let eden nassdtr. Fakat yedi uzun stirenin de bu stfatla nitelenmesine 
-ki onlarda da bu stfat vardtr- engel degildir. Aynca butun Kur'an'
m bu sJJatla nitelenmesine de engel olmaz. Nitekim Allah Teala ba§
ka bir ayette : ((Allah sozun en gfizelini ahenkli, iki'§erli bir kitab ha
linde indirmi§tir.)) (Zumer, 23) buyurmw~tur ki o, bir yonuyle tekrar
lanan, diger bir yonuyle de mute§abihtir ve o, aym zamanda Kur'an-1 · 
Azim'dir. Nitekim Allah RastilU (s.a.) takva uzerine kurulmu§ mes
cid soruldugu zaman, Mescid-i Nebevi'ye i§aret buyurmu§ ve ayet Ku
ba mescidi h~kkmda nazil olmu§tur. Ancak burada bir ztdhk soz ko
nusu' degildir. ' <;unku niteliklerinde mu§terek olduklan takdirde bir 
§eyin amlmas1, onun dl§mdakilerin de amlmasm1, zikredilmesini en
gellemez. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala buyurur ki : ((Sak1t1 onlardan bazt sm1flara verdigimiz 
ge<;imlige gozunu dikme ve lizUlme.)) Onlarm i<;inde bulunduklan ge
·<;imlik ve fani gfizelliklerden sana Allah'm vermi§ oldugu Kur'an-1 
Azim ile mustagni ol. Buradan hareke.tle ibn Uyeyne, sahih olan: Kur'-
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an'da teganni yapmayan bizden degildir, hadisini Kur'an ile, Kur•an 
dt§mdakilerden m\istagni olunmas1 gerektigi ile tefsir etm:i§tir. Evet 
bu, dogru bir a~tklamadtr. Fakat hadisten maksad, bu degildir. Nite
kim surenin ba§mda bu konu ge~mi§ti. · 

ibn Ebu Hatim der ki: Veki' tbn Cerr~h'tan nakledildigine gore ... 
Hz. Peygamber (s.a:> in arkada§l Ebu RMi' §Oyle arilatlyor: Hz. Pey
gamber (s.a.) e bir musMir gelmi'§ti. Hz. Peygamber (s.a.) in yanm
da ona yarar (onu agtrlayabilecegi) bir §ey yoktu. Yahudilerden bin
sine haber gonderip : Allah'm el~isi Muhammed sana diyor ki : Receb 
hila.Iine (Receb aymm ba§ma) kadar bana bir miktar un odun~ ver, 
dedirtti. Yahudi: Rehinsiz olmaz, cevabm1 verdi. H2. Peygamber (s.a.) e 
gittim ve bunu haber verdim. 0 : Allah'a yemin olsun ki ben, gokte
kilerin eminiyim, yerytizundekilerin eminiyim, '§!yet bana bor~ verir 
veya satarsa muhakkak ona Odeyecegim, buyurdu. Onun yanmdan ~lk
tlgrmda ayetin sonuna kadar ((Sakm onlardan baz1 stmflara verdigi-
miz ge~imlige g'Ozlerini dikme __ _ ,, ayeti nazil oldu da, sanki Allah Tea-
la bununla onu dtinyaya kar'§l sabra te§vik etti. Avfi'nin rivayetine gO
re tbn Abbas, ((Gozlerini dikme_,, ayeti hakkmda: Ki§iyi, arkada§tmn 
mall hakkmda temennide . b1,1lunmaktan men'etmi'§tir, der. Mucahid 
de, «Sakm onlardan baz1 sm1flara ver'digimiz, ·g~imlige ___ ,, ayetinde, 
zenginlerin kasdedildigini soyler. 

89 , - De ki : Ben, apa<;ak bir uyanc1y1m. 
90 - T1p1u o bolii~enlere indirdigimiz gibi. 
91 - Onlar ki, Kur'an'1 parc;alara ayirm1~lard1. 
92 - Ra1bb1na andolsun ki, onlann hepsine birden 

mutlaka soracagiZ; 
93 - Yapmakta olduklan ~eyleri. 

Apa~•k U~c• 

Allah Teala Peygamberi (s.a.) ne, insanlara kendisinin ap~1k bir 
uyar1c1 oldugunu soylemesini emrediyor. -0, insanlann kendisini ya
lanlamalan yuziinden ba'§laz:ma gelecek elini bir azabdan uyar1c1 ve 
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sakmdmc1d1r. Nitekim kendilerinden once peygamberlerini yalanla
yan iimmetlerin de ba'§larma elem verici bir azab gelmi§, Allah Teala 
onlann uzerine azab ve intikammi indirmi§tir. Ayet-i kerime'deki ccoo
IU§enler)) kelimesinden maksad; tirbirleri ar~mda yeminle§enlerdir. 
Yani onlar peygamberleri yalanlama, cnlara eziyet etme ve z1d gitme 
hustisunda birbirlerine yeminler etmi§lerdir. Nitekim Allah Teala, Sa
lih (a.s.) in kavminin §Oyle de'diklerini haber verir: «Aralarmda Al
lah'a yemin ederek: Gece biz ona ve ailesine baskm verelim.)) (Neml, 
49) Yani onlar, Salih ve ailesini geceleyin oldiirme hususunda birbir-
lerine yeminler etmi.~lerdi. Muca:hid, ayetteki ( !,.-lZ ·) kelimesini; 
anla'§tllar, yeminle§tiler, §eklinde a~Iklami§tlr. Allah Teala ba§ka ayet
lerde §oyle buyurmaktadir : ccOnlar: Olen kimseyi Allah diriltmez, di
ye olanca gu~leriyle yemin ettiler.,, (Nahl, 38), ccSiz daha once de so
nunuzun gelmeyecegine yemin etmemi§ miydiniz?)) (ibrahim, 44), 
crBunlar m1yd1 ki; kendilerini Allah'm rahmetine erdirmeyecegine ye
min etmi§tiniz.,, (A'raf, 49). Sanki onlar neyi yalanlami§larsa hemen 
onun uzerine yemin etmi§ler ve bu sebeple onlara bu isim verilmi§tir. 
Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki: Ayette zikredilen «b6lii'§en
Iern, Salih (a.s.) in onu ve. ailesini geceleyin oldurmeye yemin etmi§ 
olan kavmidir. 

Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde Ebu Musa el-E§'ari•den, onun 
da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine g5re; o, §Oyle buyurmu§tur: 
Benim ve Allah'm benimle g{)ndermi§ oldugunun misali §Udur : Bir 
adam kavmine gelir de: Ey kavmim, ben (dil§man) ordusunu gozle
rimle gordum. Muhakkak ben apa~;;1k uyanciylm. Kacm, kacm ki kur
tulun, der. Kavminden bir grup itaat edip geceleyin yola (;Ikar, hemen 
yola koyulurlar da kurtulurlar. Onlardan bir grup da onu yalanlar ve 
yerlerinde sabahlarlar. Sabahleyin ordu onlarm ilzerine gelir, helak 
eder ve koklerini kaz1r. t§te bana itaat edip benim getirdiklerime tabi 
olanla, bana isyan edip getirdigim gercegi yalanlayanlann mi.sAU bu
dur. 

Allah Teala: «Onlar ki, Kur'an'1 par(;alara ay1rm1§lard1.ll buyurur 
ki kendilerine indirilen kitablan par~alara bolmii§ler; bir k1smma ina
mp bir k1smm1 inkar etmi'§lerdir. Buhari der ki: Bize Ya'kub ibn ib- · 
rahim .. . ibn Abbas'tan rivayet eder ki o, «Onlar ki Kur'an'l par~alara 
ayirmi§lardu, ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Onlar, kitab ehlidir; ki
tabi par~alara ayirffii§lar, bir k1smma inanmi§lar, bir k1sm1m inkar 
etmi§lerdir. ( .. . ) Yine Buhari'nin Ubeydullah ibn Musa kanahyla ... 
ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, ccTipki o bolil§enlere indirdigimiz gl
bi.ll ayeti hakkmda ~oyle demi§tir: 'Bir k1smma inandilar, bir kiSffil-
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m inkar ettiler. Bunlar; yahud.i ve h1ri~tiyanlard1r. ibn Ebu Hatim'in 
soyledigine gore; Mucahid, ikrime, Said ibn Cubeyr, Hasan ve Dah
hak'dan bu garu§un bir benzeri rivayet edilmi§tir. Hakem ibn Eban'm 
ikrime'den, onun da ibn Abbas'tan rivayetine gore c, «Onlar ki, Kur'
an'I pa;r(;alara ayirmi§lardl.l> ayetinde sihrin kasdedildigini soyler. ik
rime, (~I) · kelimesinln; Kurey§ dllinde usihir» anlamma geldigi:nj 
sayler. Nitekim onlar, sihlrbaz i~in ( ~WI ' ) . kelimesini kullamrlar. 
Mucahid §Oyle demi§tir: Onu par(;alara ay1rd1Iar : Sihirdir dediler, ke
hAnettir dediler, oncekilerin ma.salland1r dediler. Ata ise §Oyle der: 
·Baz1lan slhirbaz, bazllan deli, baz1Ian kahindir, dediler. i§te pa~ala
ra ay1ranlar bunlard1r. Dahhak ve ba§kalanndan da bu a~1klama ri
~Ayet edilmi§tir. 

Muhammed ibn · ishak'm Muhammed ibn Ebu Muhai:nmed kana
hyla... ibn Abbas'tan rivayetine gore, Kurey§'ten bir grup Velid ibn 
el-Mugire'nin yanmda toplanmi§lardl. Velid, onlar arasmda §eref sa
hibi bir kimse idi. Hac mevsimi gelmi§ti. Onlara : Ey Kurey§ toplulu
gu, muhakkak ki. hac mevsimi ·geldi. Arab hey'etleri bu mevsimde si~ 
gelecekler. Onlar muhakkak sizin §U arkada§m1zm durumunu i§itmi§
lerdir. Onun hakkmda bir goru§te birle§in de aynhga du§tip birbirini
zi yalanlamaym, birinizin ~ozti digerini yalan ~1karmasm, dedi. Onlar : 
Ey A'bd ~ems, seri soyle. Bizim i~in bir gorti§ ortaya koy biz de onu 
soyleyelim, dediler. 0 : Bilakis siz .soyleyin ki dinleyeyim, dedi. Onlar: 
Kahlndir derlz, dediler. 0, bir kahin degiltdir, dedi. Delidir deriz, dedi
ler. 0, bir deli degildir dedi. 0, ~airdir deriz dediler. 0, bir §air 
degildir dedi. Sihirbazd1r deriz, dediler. 0, bir sihirba:z degil
dir, dedi. 0 halde ne diyelim? dediler de, .§oyle dedi: Allah'a ye
min. olsun ki; onun soztinde bir tathhk var. Siz, bunlardan hangisini 
soylerseniz soyleyin, s6zunuztin batll oldugu hemen bilinir. Sozlerin 
soylenmeye en uygunu; o sihirbazd1r, demenizdir. Bunu duyunca, onun 
etrafmdan dagll1rlar, dedi de Allah Teall1 onlar hakkmda: Onlar ki, 
Kur'an'I par~alara (sm1flara) ay1rmt§lard1. Rabbma andolsun ki (onla
ra, Allah'm el~isi hakkmda bunu soyleyen gruba (i§te onlann topuna 
mutlaka soracag1z; yapmakta olduklan §eyleri.» ayetini indirdi. 

Atlyye el-Avfi'nin ibn Omer'den' rivayetinde o, «Rabbma andolsun 
ki, onlarm topuna mutlaka soracag1z; yapmakta olduklan §eyleri.» aye
ti hakkmda §Oyle demi§tir : La ila:he illallah . deyip demediklerini so
racagiz. Abdurrezzak'm es-Sevri kanahyla ... Mucahid'den rivayetine 
gore; o, «Andolsun ki, onlarm topuna mutlaka soracag1z; yapmakta 
olduklan §eyleri.» ·ayeti hakkmda §tyle demi§tir: La ilahe illallah so
.ztinden sorulacakt1r. Tirmizi, Ebu Ya'la el-Mavs1li, ibn Cerlr ve ibn 
Ebu Hatim'in ~erik el-Kadi kanahyla ... Enes'den, onun Hz. Peygam-
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ber (s.a.) den rivayetinde o, «Habbma andolsun ki; onlann topuna 
mutlaka soracag1z.» ayeti hakkmda · §6yle buyurmu§tur : U. iiA.he il
IAllah (so~nden). Ha:disi tbn idrls de ... Enes'den mevku.f olarak rivA
yet etrni§tir. 

ibn Cerir der ki: Bize Ahmed ... Abdullah .tbn Mes'ud'dan rivA
yet eder ki o, §oyle demi§tir : Kendinden ba§ka ilah olmayan (Allah) a 
yemin olsun ki, sizin her bireriniz k1yamet giinu nas1l ki sizden · biri 
aym ondordu gecesi ay1 sAdece o goriiyormu§ gibi ·htsseder ve onunla 
yalmz kallrsa Allah o kimseyle yalmz kalacak ve : Ey Ademoglu, Bana 
kar§I seni ne aldatt1? Ey Ademoglu bildiklerinle ne amel yaptm? Ey 
Ademoglu peygamberlere ne cevab verdin? buyuracaktlr. Ebu Ca'fer'in 
Rebi'den, onun Ebu'l-Aliye'den rivayetinde o, «Rabbma andolsun ki; 
onlarm topuna soraca~z; yapmakta olduklan §eyleri.n Ayeti hakkm
da §Oyle demi§tir : Buttin kullar, kiyamet gunu iki huydan sorulacak
tlr: Yaptlklan iba.detlerden ve · peygamberlere ne cevab verdikletin-

. den. ibn Uyeyne: Amelinden ve malmdan sorulacaksm, demi§tir. ibn 
Ebu :Hatim der ki : Bize babam ... Muaz ibn Cebel'den rivayet etti ki 
o, §Oyle anlatml§ : Allah Rasulu (s.a.) bana §Oyle buyurdu: Ey Muaz, 
muhakkak · mu'min k1yamet giinii iki g6ztindeki surmeye, parma~n
daki basit bir yuziige (?) varmcaya kadar butun amelinden sorulacak
tir. K1yamet gunu, Allah'm kendisine verdikleri ile ba.§ka birisinin sen
den daha mutlu oldugu halde sana kavu§mayayim. 

lbn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha der ki : Allah TeAla 
once: «Rabbma andolsun ki ; onlarm topuna mutlakA soracag1z; yap
makta olduklan §eyleri.» buyurmu§ sonra da: «i§te o gtin insana da 
cinne de gunahmdan sorulmaya hacet kalmaz. )) (Rahman, 39) demi§
tir. Onlara : ~unu §unu y8iptlmz m1? diye sormayacaktlr. Zira 0, bun
Ian onlardan daha iyi bilmektedir. Fakat : Ni~in §unu '§Unu yaptlmz? 
diye soracaktlr. 
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94 - Sen emrolundugun ~eyi ac;akc;:a soyle ve mii~·
riklere ald1n~ etme. 
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95 0 alaycllara ka~1 muhakkak ki Biz, sana ye-
teriz. 

96 Onlar ki; Allah'la beraber b~ka bir tann edi-
nirler. Onlar yak1nda bilecekierdir. 

97 - Andolsun, onlann soylediginden dolay1 kalbi
nin siklidlginl biliyoruz. 

98 - Sen hem en Rabb1n1 hamd ile tes bih et ve sec
de edenlerden ol. 

99 - Ve sana yakin gelinceye kadar Rabbnia · iba-
det et. 

Y akin Gelinceye Kadar ibadet 

~llah Teala, Rasulii (s.a.) ne kendisiyle gonderdigini teblig etme
sini, emrini yerine getirmesini, mii§riklere kar§l . a§ikare soylenmesini 
emrediyor. ibn Abbas, ayetteki c_( _ t...s..,.,l I. kelimesini; yerine getir, in
faz et, §eklinde a<;lldar. Ondan gelen bir rivayette ise buramn anlam1 : 
Sana emredileni yap, §eklindedir. Miicahid : 0, narnazda Kur'an'1 a<;Ik
tan okumaktlr, der. Ebu Ubeyde'nin Abdullah ibn Mes'ud'dan riva
yetle soyledigine gore; Hz. Peygamber (s.a.), «Sana emrolundugun 
§eyi a<;Iktan soyle.» ·ayeti nazil oluncaya kadar namaz1 gizlice k1lard1. 
Bu ayet nazil olunca, o ve ashab1 meydana <;Iktllar ve namaz1 ·a§ikare 
klldllar. Allah Teala buyurur ki: «Mu§riklere aldm§ etme. 0 alayci
lara ka!'§I muhakkak ki Biz, sana yeteriz.» Rabbmdan sana indirileni 
teblig et ve seni Allah'm ayetlerinden <;evirmek isteyen mii§riklere il
tifat etme. «Onlar; sen yumu§ak da'VI'anasm da, kendileri de yumu
§akhk gO.stersinler isterler.,, (Kalem, 9), Onlardan korkma. Onlara 
kar§l ~llah sana yeter ve seni onlardan koruyacaktlr. Allah Teala ba§
ka bir ayette §Oyle buyurur : «Ey peygamber; Rabbmdan sana indiri
leni teblig et. Eger yapmazsan; O'nun el<;iligini yapmaml§ olursun. Al
lah; seni insanlardan korur.» (Maide, 67) . 

HM1z Ebu Bekr el-Bezzar der ki : Bize Yahya ibn Muhammed ibn 
Seken'in ... ·Enes'den rivayetinde o, «0 alayc1lara kai'§I muhakkak ki 
Biz, sana yeteriz. Onlar ki; AUah'la beraber ba§ka bir tanfl edinirler.n 
ayeti hakkmda §byle dermi§ : Allah Rasulii (s.a .) ge<;ti de bazllan 
ka'§-goz hareketleriyle ona i§aret ettiler (onunla alay ettiler.). Cibril 
geldi -:-Oyle samyorum ki §oyle de demi§tir:- Onlara ka§-gOZ i§areti 
yaptl ve bu onlarm cesedlerinde bir darbe te'siri yaptl, bununla oldu
ler. 
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Muhammed ibn ishak der ki: Bana Yezid ibn Ruman'm Urve ibn 
Zubeyr'den rivayet ettigi gibi (Allah Rasulu) ile ala.y edenlerin eleba
§Ilan ~ ki§iydiler. Bunlar, kavimleri i~inde ya§h ve §erefli kimseler
di. Bu kimseler §Unlardir: Esed ibn Abdiiluzza ibn Kusayy ogullann
dan Esved ibn Muttalib Ebu Zem'a. Bana ula§tlgma gore, Allah Ra
stllu (s.a.) ile alay etmesi ve ona eziyyeti arttlgmda Allah P..astllii (s.a.) 
ona beddua etmi§ ve : Ey Allah'1m, gozunu kor et ve ~ocuklan olu
munu gorsunler, demi§. Zuhre ogullarmdan Esved ibn Abd Yagtls ibn 
Vehb ibn Abd Menat ibn Zuhre. Mahztlm oguUanndan Velid ibn Mu
gire ibn Abdullah ibn Orner ibn Mahztlm. Sehm ibn Amr ibn Husays 
ibn Ka'b ibn Luey ogullarmdan As ibn Vail ibn Hi§am ibn Suayd ibn 
Sa'd. Huzaa (kabilesinden) Haris ibn Tulatlla ibn Amr ibn Haris ibn 
Abd Amr ibn Milkan. Bunlar ki:itiiliikte devam edip Allah Rastllu (s.a.) 
ile alay1 artlrdiklarmda Allah Te·ala, «Onlar yakmda bileceklerdir.,, 
ayetine kadar olmak uzere <<Sana emrolundugun §eyi a~1k~a soyle. Ve 
r:hii§riklere aldm§ etme. 0 alayc1Iara kar§I muhakkak ki Biz, sana ye
teriz., ayetlerini indirdi. 

ibn Ishak der ki : Bana Yezid ibn Rtlman'm Urn ibn Zubeyr'den 
veya ba§ka alimlerin rivayet ettigine gore Allah Rastllii (s.a.) Ka'be'yi 
tp.vaf ederken Cibril ona geldi, dikildi ve Allah Rastllu (s.a.) de yam
na durdu. Yanma Esved ibn Muttalib ugrad1. (Cibril veya Hz. Pey
gamber) yuzune ye§il bir yaprak attl da kor oldu. Ona Esved ibn Abd 
Yagtls ugrad1. Onun karmna i§aret buyurdu da karm su topladt (istis
ka hastahgma tutuldu) ve karm '§i§erek oldii. Ona Velid ibn Mugire 
ug~ad1 da ayak topugunun altmdaki bir yaraya i§aret buyurdu. Mu-

. gire bundan iki sene once yaralanmi§tl ve elbisesini yerde suri~yerek 
yiiriirdu. Huzaa kabilesinden kendisine ok yapan birisine ugrami§ ve 
oklarmdan birisi onun elbisesine tak1larak ayagmdaki bu yaray1 a~
IDI§tl. Aslmda Onemli bir yara degildi. i§te bu yaras1 yeniden nuksetti 
ve oliimune sebeb oldu. Ona As ibn Vail ugrad1. Onun da ayak aya
smm ortasma i§aret buyurdu. As merkebi uzerinde Taif'e dogru yola 
91ktl. Bir eyle dikeni uzerine 90ktu ve bir diken ayagmm ayasma bat
tl ve onu oldiirdii. Ona Haris ibn Tulatll~ ugrad1. Onun da ba§ma 
i§aret buyurdu ve burnundan irin bo§anarak oldii. Muhammed ibn 
!shak der ki: Bana Muhammed ibn Ebu Muhammed ... ibn Abbas'tan 
rivayet etti ki o, §oyle demi§ : Onlarm eleba§ISI Velid ibn Mugire olup, 
onlan toplayan odur. Yukardaki ibn ishak'm ifadelerine benzer §e
kilde Said ibn Ciibeyr, ikrime, Yezid ve Urve'den de bu §ekilde uzun
ca rivayet edilmr§tir. Ancak Said; Hlhis ibn Gaytala, ikrime ise, Haris 
Ibn Kays, demi§lerdir. Zuhri der ki : ikisi de dogru soylemi§tir. Zira 
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o, Haris ibn Kays olup annesi Gaytala'd1r. Miicahid, Miksem, Katade 
ve bir ~oklarmdan rivayete gore, onlar be~ ki~iydiler. ~a'bi bunlarm, 
yedi ki§i oldugunu soyler ki birincisi daha me§hurdur. 

Allah Teala'nm ((Onlar ki; Allah'la beraber ba~ka bir tann edi
nirler. Onlar yakmda bileceklerdir.>> ka·vli Allah ile · birlikte b~ka bir 
ma'bud tamyanlar i~in ag1r bir tehdiddir. Allah Teala buyurur ki: 
C<Andolsun, onlarm soylediginden dolay1 kaibinin siklld1gm1 biliyoruz. 
Sen hemen Rabbm1 · bamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.» Ey 
Muhammed, onlarm sana eziyetlerinden otiirii ic;inin darald1gm1 Biz 
iyi biliyoruz. Bunlar . seni iizmesin ve Allah'm risaletini tebligden all
koymasm. Sen, Allah'a tevekkiil et. Muhakkak 0, sana yeter ve on
lara kar~1 sana yard1m edicidir. Allah'1 zikirle, hamd ile, tesbihle ve 
namaz ile, O'na ibadetle me§gul ol. Burada zikredilen hamd ve tes
bihten maksad; namazd1r. Bu sebepledir ki Allah Teala :.<<Ve secde 
edenlerden ol.» buyurmu~tur. Nitekim imam Ahmed'in Abdurrahman 
ibn 'Mehdi kanallyla ... Nuaym ibn Hemmar'dan rivayet ettigi bir ha· 
diste o, Allah Rasulii (s.a.) nii ~oyle buyururken i~itmi~ : Allah Teala 
buyurdu ki: Ey ~demoglu giiniin ba§mda dort rek'attan aciz olma ki 
giiniin sonu i\!in sana yeteyim. Hadisi tuna benzer §ekilde Ebu Davud 
da Mekhul kanallvla Kesir ibn Miirre'den rivayet etmi~tir. Yine bu . . 
sebcpledir ki Allah Rasulii (s.a.) , kEmdisine herhangi bir i§ s1kmt1 ver-
digi zaman namaz kllard1. 

Allah Teala: <Ne sana yakin gelinceye kadar Rabbma ibadet et.» 
buyurmu~tur. Buhari'nin ifadesine ·gore; Salim, .ayetteki ((yakin)) i 
oliimle te'fsir etmi§tir. Bu Salim; Salim ibn Abdullah ibn Omer'dir. 
Nitekim ibn Cerir'in Muhammed ibn Be§§ar kanahyla.. . Salim ibn 
Abdullah'tan rivayetinde o, <<Ve sana yakin gelinceye kadar Rabbma 
ibadet et.» ayetindeki <<yakin» in, oliim oldugunu soylemi§tir. Miica
hid, Hasan, Katade, Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem ve ba§kalan 
da bOyle soylemi§lerdir. Buna delilleri, Allah Teala'mn da haber ver
digi iizere cehennem halkmm §Oyle demi~ olmaland1r : <<Biz, namaz 
k1lanlardan degildik. Yoksulu doyurmazd1k. Batlla dalanlarla birlikte 
dalard1k. Ve biz din giiniinii yalanlard1k . . Sonunda oliim bize gelip 
~att1. )) (Miiddessir, 43-47) . 

Ziihri'nin Harke ibn Zeyd ibn Sabit'den, onun Ansar'dan bir ka
dm olan Ummii Ala'dan rivayet etmi§ oldugu sahib bir hadise gore; o, 
Allah Rasulii (s.a.) Osman ibn Maz'un•un cenazesi yamna girdiginde, 
olanlan §Oyle anlatmi§ : Ben : Ey Ebu Said Alla:ti sana rahmet eyle
sin. Benim senin hakkmdaki §ehadetim odur ki •Allah Teala sana mut
laka ikramda bulunmu§tur, dedim. Allah Rasulii (s.a.) : Allah'm ona 
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ikramda bulundugunu nereden biliyorsun? buyurdu. Ben: Ey Allah'm 
elc;isi, anam babam sana feda olsun, ya kim (e ikram edecek)? dedim 
de, §oyle buyurdu: Ona gelince; muhakkak ki ona yakin (olfun) gel
mi§tir. Muhakkak ben onun i'c;in haytr umanm. 

Namaz ve benzeri ibadetlerin insana, akh ba§mda oldugu siirece 
vacib olduguna, C<Ve sana yakin gelinceye kadar Rabbma iba.det et.» 
ayeti delil getirilir. insan, durumu olc;tisunce ve akh ba§mda oldugu 
surece namazm1 k1lar. Nitekim Buhari'nin Sahih'inde imran ibn Hu
sayn (r.a.) dan rivayetle sabit olan bir hadiste Allah Rasulu (s.a.) : 
Ayakta durarak namaz k1l. Gu~ yetiremez isen oturarak, buna da guc; 
yetiremezsen yamn uzere, buyurmu§tur. Yakinden maksadm, ma'rifet 
oldugunu ileri suren mi.Uhidlerin de hatah olduklanna bu ayet delil 
getirilir. Onlara gore, bir kimse ma'rifete ula§tl~ zaman; ondan teklif 
dti§er. Muhakkak ki bu; bir kuftir, bir sap1khk ve bilgisizliktir. Zira 
peygamberler ve onlarm ashab1; insanlar ic;inde Allah'I en iyi bilen, 
Allah'm haklanm ve s1fat1anm, O'nun mtistehak oldugu ta'zimi en 
iyi bilen kimselerdi. Bununla birlikte onlar insanlann en ~ok ibadet 
edenleri, oltimlerine kadar hayir i§lerine en fazla devam edenleridir. 0 
halde burada yakinden maksad, yukarda soyledigimiz gibi ancak Oltim 
olabilir. Hamd ve minnet Allah'ad1r. Hidayet bah§ettigi ic;in Allah'a 
hamdederiz. O'ndan yard1m dller ve <Yna te·vekkUI ederiz. Durumlann 
en mukemmeli ve guzeli uzere bizi oldurmes1 de elbette O'ndan iste
nilir. 

HiCR SURESINtN SONU 



NAHL SURESt 



NAHL SitRESt 

(Mekke'de nazil olmu~tur) 

Rahman ve Rahim olan Allah'tn adtyla.. 
1 - Allah'm emri geldi. Artlk onu acele istemeyin. 

0; ortak ko~makta olduklar1 ~eylerden munezzehtir, yu
cedir. 

Allah'm Emri GeldigindE' 

Allah Teala ktyametin yakla§tl~ml kesinllkle meydana gelmlf ol· 
maya delalet eden gecmi§ zaman si·gasr ile haber verir. ((tnsanlarm he· 
.sap gorme zamam yakla:ttl. Fakat onlar hala gatlet lcinde y(iz ~ev1r1· 
yorlar.n (Enblyl, 1), 11Saat yaklqt1 ve ay yartldl., (Kamer, 1). Allah 
TeA.la : Sizin uzak sand1~m1z §ey yakmdtr. ~<Arttk onu acele istemeyin.» 
buyurur. Buradaki zamirin Allah'a (ia, azaba da donmesi muhtemeldir. 
Ancak her ikisi de ayetin lazimi manalarmdandtr. Nitekim ba§ka bir 
ayette §Oyle buyrulur: ((Senden azab1 ~ar~abuk isterler. E~er belirtil
mi§ bir sure olmasaydi, azab onlara hemen gelirdi. Ama yine de on
tar farkma varmadan ba§larma ans1zm gelecektir. Senden azabi ~ar
~abuk istiyorlar. Dogrusu cehennem, yakmda katirleri ku§atacaktlr., 
(Ankebut, 53-54). Bu ayetin tefsirinde Dahhak, garib bir ·garii§ Ueri 
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surer ve <1Allah'm emri geldi.» k1smmda Allah'm farzlarmm ve ceza
lanmn kasdedildi~ini soyler. ibn ·cerir bu g{)rli§li reddedip der ki: Var
h~mdan once farzlann ve §eriatlarm acele gelmesini i.steyen hi<; kim
se bilmiyoruz. Ancak azab bundan farkhd1r. Zira onlar, uzak gorerek 

> 
ve yalanlayarak vukuundan once azabm acele gelmesini isteml'§lerdi~. 

Ben de derim ki : Allah Teala buna benzer olarak ba§ka bir ayette §Oy
le buyurur : ((O'na inanmayanlar ~abucak gelmesini isterler. tman 
edenler ise, O'ndan korku ile titrerler. Ve .O'nun hak oldu~unu bilir
ler. iyi bilin ki k1yamet gunu hakkmda tartl§anlar derin bir sap1khk 
i~indedirler.>> (~ura, 18). ibn Ebu Hatim'in Yahya ibn Adem kanahy
la .. . Ukbe ibn Amir'den rivayetinde Allah RasulU (s.a.) §Oyle buyur
mu§tur : K1yamet s1rasmda size batldan, kalkana benzeyen simsiyah 
bir bulut d~ar (~1kar) gokte yukselmeye devam eder de i~inden bir 
munadi: Ey insanlar, diye nida eder. tnsanlar birbirlerine gelir ve : 
i§ittiniz mi? diye birbirlerine sorarlp.r. Onlardan bir kiSml evet, ·der
ken bir kiSml da §Uphe eder. Sonra ikinci kere: Ey insanlar, diye ~a~
nr. insanlar birbirlerine : i'§ittiniz ml? diye somrlar ve evet, derler. Son
ra ses, u~lincu kere nida eder : Ey insanlar, Allah'm emri geldi. Acele 
gelmesini bo§una istemeyin, der. Allah Rasulu buyurur ki: Nefsim kud
ret elinde olan (Allah) a yemin olsun ki biri satlc1, digerl allc1 iki ki'§i 
elbi£eyi yaymi§lar bir daha onu asla duremeyecekler. Muhakkak bir 
adam havuzunu suvar da ebediyyen ondan bir §eyi sulayamaz. Ki§i 
devesini sagar da, ebediyyen onu i~emez. tnsanlar, (k1ylmetle) me§
guldurler. Sonra Allah Teala, zatmm; onlarm bir ba'§kas1yla zatma 
~irk ko~malarmdan, onunla birlikte zatma denk sayd1klarma ve put
lara ibadetlerinden miinezzeh oldugunu bildirir. Allah Teala ylicedir, 
mukaddestir, uludur. Onlar; i§t~ onlard1r k1yameti yalanlayanlar. ((0, 
ortak ko§makta olduklan '§eylerden munezzehtir, yucedir.» 

,.,~.,.-:;: \~)/-.. ·~·-- ~ - -~., 
j _:~\;\~ .. .\\~~\\,.. ~\~'\..)~~- ~~-8~"":'~ ·\~. -' .. w::-~, \!·'" 
,~ , .. .. !J) .. u ' ....... ~ .. lf<S uv;e,; .. ~ .. ~t' .. 
2 - 0, kullanndan diledigine kendi emrinden me-

lekleri nih ile indirir ki; Benden b~ka tann yoktur, Ben
den sak1run, diye uyars1nlar. 

Allah Teala burada : <10, kendi emrlnden melekleri rub ile indi
rir.» buyururken ba§ka bir ayette '§Oyle buyurmU§tUr : «i§te ooylece 
sana da buyru~umuzdan bir rUh vahyettlk. Sen kltab nedir, iman ne- · 
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dir bilmezdin. Fakat Biz onu kullanmizdan diledigimizi dogru yola 
eri§tirdigimiz bir nur kildik.» (~ura, 52). «Kullanndan diledigine.» 
ayetinde peygamberler kasdedilmektedir. ~u ayetler de ooyledir: «Al
lah, risaletini nereye verecegini en iyi bilendir.>> (En'am, 124), «Allah, 
hem meleklerden ve hem de insanlardan el~iler se~er.» (Haec, 75), «Al
lah kar§Ila§ma giiniinden korkutmak i~in, kullanndan diledigine em
rinden olan ruhu (vahyi) indirir. 0 giin onlar ortaya ~Ikarlar. Hi~ bir 
§eyleri !A.llah'a gizli kalmaz. Kimindir bugiin miilk? Vahid, Kahhar 
oli:m Allah'mdir.>> (GMir, 15-16). 

Allah Teala ba§ka bir ayette: «Ve onlara bildirsinler ki muhak
kak Benden ba§ka tann yoktur, bana ibadet edin.» (Enbiya, 25) bu
yururken bu ayette de «Benden sakmm.» buyurmu§tUr. Yani emrime 
z1d gidip de Benden bir ba§kasma tapmanlar Benim azab1md~n kork
sunlar. 

·-- iZAHI 

Birinci GOrii§ : Ayette ge~en ccruh» kelimesi vahiy manAsmad1r. 
Vahiy Allah'm kelam1d1r. c<Boylece biz sana emrimizle vahiy g6nder
dik», ccVahyi kendi emri ile diledigi kuluna gonderir.» ayetleri de bu
na ornektir. Muhakkikler §oyle demektedirler : Beden, olii ve katldir. 
Ona ruh girdigi zaman canh yumu§ak ve nurani olur, be§ duyuda ha
yat emareleri goriiliir. Sonra ruh da karanhkh ve bilgisizdir. Akilla 
birle§tigi zaman bu cta parlak ve nurani olur. Nitekim Cenab-1 Allah: 
«Allah sizi annelerinizin rahminden ~1kanr. 0 zaman siz bir §CY bil
mezsiniz. 0 size kulak, goz ve kalbler koyar.» buyurmaktadir. Sonra 
akil da tam nurani ve parlak degildir. Ta ki, Allah'm zatim, Slfatlan
m, fiillerini, madde ve ruhlar alemine, diinya ve ahiret alemine ait du
rumlan bilmekle olgunla§mcaya kadar. Fakat, bu ilahi, kiymetli bil
giler de ancak vahiy ve Kur'an nuru ile anmr ve olgunla§Ir. 

Bu bilindigine gore §Unu ifade edelim ki, ilahi bilgiler Kur'an ve 
va;hiy ile olgunla§Ir. Bu bilgiler ve ilahi vahiylerle ak1l parlar safile§ir 
ve olgunla§Ir. Ruhun ozii aktlla degerli olur. Cesed de rub ile degerli 
olur. Gortiliiyor ki ger~ek ve asll ruh, vahiy ve Kur'an'd1r. Qiinkii ce
halet uykusundan ve gafletten ancak Kur'an'la kurtulunabilir .. Bunun
la hayvanhk ~ukurundan meleklik doruguna tirmaniltr. Goriiliiyor ki 
vahye ruh denmesi; son derece uygundur. Nitekim yiice Allah (c.c.), 
Cebrail ve isa (a.s.) ya da ruh adm1 vermi§tir. Kendileriyle kalbe ha-
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yat veren hidayet ve bilgiler elde edildigi i~in bunlara crRuh» adl ve
rilmesi son derece uy:gun ve guzel olmu§tur. Ayru mana vahiy ve Kur'
an i~in de dogru olduguna gore bunlara ruh denmesi daha da uygun 
dti§mektedir. 

tkinci Goru§ : Bu, Ebu Ubeyde (r.a.) nin gorti§tidur. Buna gore 
ayette ge~en «ruh» Cebrail'dir. Burada (t.J}~) kelimesindeki «ba» 
harfi de «mea>> manasmad1r. Ayetin manas1 ise : Melekler Cebrail de
mek olan ruhla beraber iner, tarzmdad1r. Fakat, birinci gorii§ akla da
ha yakmd1r. <;unkti Cenab~l Allah Hz. Muhammed (s.a.) e Cebrail 
(a.s.) i tek ba§ma gondermemi§tir. Aksine <;ogu kez Cebrail ile birlik
te bir grup melek de inerdi. Mesela, Bedir ve daha bir<;ok sava§ta Ceb
rail ile beraber bir k1s1m melekler daha iniyordu. Hz. Peygambere ba
zan daglarm melegi, bazan denizlerin melegi, bazan R1dvan, bazan da 
ba§kalarl iniyordu. Ayette ge~en ( D..,..II)A ) kelimesindeki ccmin>> harfi 
de ccile» manasma gelmektedir ... Ayette ge<;en «kullarmdan diledigi
ne» kayd1 ile Allah'm zatma el~i olma §erefi verdigi peygamberler mu
rad edilmektedir. Ayetin ccUyarsmlar diye melekleri indirir.>> kiSrnl 
Benden ba§ka ilah olmad1gm1 kullara bildirsinler, diye demektir. Uyar
mak, korkutarak bildirmek demektir. 

!kinci Mes'ele : Ayette birka<; faide vard1r : 
1 - Vahyin Allah'tan peygamberlere ula§masi ancak melekler va

Sltasl ile olur. Bakara suresinde ge~en ccMti'minlerin tumu Allah'a, me
leklerine, kitablarma ve peygamberlerine iman ettiler.» mealindeki 
ayet de bunu te'yid etmektedir. Bu ayette Cenab-1 Allah zatm1 zikre
derek ba§laml§, sonra melekleri zikretmi§tir. <;unku melekler va.hyi 
Allah'tan vas1tas1z olarak ahrlar. i§te bu vahiy de, kitablardlr. Bun
dan sonra melekler bu vahyi peygamberlere ula§tlrdlklan i~in muna
sib s1ralama once Allah'1, sonra melekleri, sonra peygamberleri, dor
duncu basamakta bu peygamberleri zikretmek tarzmda olmu§tur. 

Bunlardan sonra §Unu belirtelim ki : Allah bir melege vahyettigi 
zaman acaba melegin, . bu vahyin vahiy oldugunu bilmesi zorunlu bir 
bilgi midir, yoksa bir isbata luzum mu vard1r? Eger bunun i~in bir is
bata gerek varsa, bunun yolu nedir? Yine melek bu vahyi peygambere 
ilettigi zaman, peygamberin bunun dogru bir melek mi, yoksa · la'netli 
bir §eytan m1 oldugunu bilmesi zorunlu bir bilgi midir, yoksa isbata 
dayanan bir ilim mi? ~ayet bu bilgi de isbata dayaruyorsa, bu durumda 
bunun yolu nedir? Bunlar kritik noktalard1r. Bu sorulann cevabm1 
tam manas1 ile bilmek ancak melek, melege vahyin nas1l oldugu, me
legin peygambere vahyi. iletmesi gibi konularm hakikatiru ara§tlrmak-

. la mumkun otabilir. Fakat bu konuyu all§tlmi§ kelimelerle a~Iklama-
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ya kalkl§makla mesele zorla§acaktlr. c;unkii Kur'an ayetleri bu vahiy 
ve Kur'an'm meleklerce indirildigini soylemektedir. Kur'an ayetlerinin 
buna delalet etmedigini kabul etsek bile durumun bOyle olmas1 ihti
mali aklen mevcuddur, demek zorunda kahnz. 

Binaenaleyh biz, Cebrail (a.s.) in dogru, yalan ve kan§tlrmadan 
ma'sum oldugunu ancak sem'i delillerle bilmekteyiz. Bu sem'i delille
rin dogrulugu ise peygatnber efendimizin dogruluguna baghd1r. O'nun 
dogrulugu ise, Allah tarafmdan gelme bir mucize olup §eytan tarafm
dan gelmedigini bilmeye baghd1r. Bunu bilmek ise Cebrail"in dogru, 
hak, kan§tlrma ve §eytanm fiillerinden uzak oldugunu bilmeye bag
lldlr ki bu da bir fasit dairedir. Ve zor bir konudur. Fakat peygamber
lik ve vahyin asllm bildigimiz zaman §tiphe tamamen ortadan kalkar. 

Dordiincii Mes'ele : Bu ayet cckendi emrinden melekleri ruh ile in
dirirn ciimlesi ile i'§aret edilen ruhun, ccBenden ba§ka tann yoktur, 
Benden sakmm.n cumlesi i~in soylenmi§ olduguna delalet eder. c;un
kii insamn mutlulugu dart basamakhr: 1) Nefsani, 2) Bedeni, 3) Ya
§amak i~in zorunlu olmayan bedeni s1fatlar, 4) Bedenden ayn olan 
§eyler. 

Birinci Basamak : Nefsin iki kuvveti vard1r : 1) Gayb aleminden 
olan varhklarm §ekillerini almaya kabiliyetli olmas1, bu kuvvete, kuv
ve-i nazariyye denir. Nefsin bu kuvvetinin mutlulugu bilgi ile olur. 
Bilgilerin en degerlisi ve buytigii Allah'm bir ol::iugunu bilmektir. I§te 
ccKullanml uyann ki Benden ba::;ka tann yoktuT.>l ile buna i§aret edil
mektedir. 2) Bu diinyanm maddi varllklarmda tasarruf etme kabili
yeti ki buna kuvve-i ameliyye denir. Bu kabiliyetin mutlulugu iyi i§ 
yapmaktlr. iyi i§lerin en §ereflisi ise Allah'a kulluk etmektir. Ayette 
cc'Benden korkunn buyurulmrun da buna i§aret etmektedir. Kuvve-i 
nazariyye, kuvve-i ameliyeden daha iistiin oldugu i~in Cemib-1 Allah 
kuvve-i nazariyyenin olgunla§masim <<Benden ba§ka tanr1 yoktur.)) 
buyurarak one almi§, daha sonra ccBenden sakmmn buyurarak kuv
ve~i ameliyenin olgunla·§masml zikretmi§tir. 

ikinci Basamak: Bedeni mutluluklardir. Bunlar da iki k1S1md1r: 
1) Bedeni sagllk, 2) Hayvani kuvvelerin, yani bedeni on yedi kuvvenin 
olgunla§masidir. 

t.J.~iincii Basamak : Bedene anz olan Slfatlarla ilgili mutluluklar 
da iki klSlffidlr: 1)Babalarm, usuliin durumunun iyi olmas1, 2) Qo
cuklann durumunun iyiligidir. 

Dordiincii Basamak: En a§ag1 basamakt1r, mal ve mevki gibi se
beplerle has1l alan mutluluktur. GOriiliiyor ki mutluluk basamaklarl
mn en yiiksegi, nefsani durumlardlf. Bunlar da ancak nazari ve ameli 

Tefsir. C. IX. F . 278 
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kuv.velerin yiicelmesi ile olabilir. i§te bu sebepledir ki Allah Teala, bu
rada bu iki kuvvenin en yiiksek hallerini zikretmekte, «Benden ba.§ka 
tann yoktur, Benden sakmm, diye uyarsmlar» buyurmu§tur. (Fah
redd"m._ Razi, Mefatih el-Gayb, XIX, 21'9-222) 

~--oOo---

3 - 0, gokleri ve yeri hak ile yaratmu~tlr. Onlann 
ortak ko~tuklan ~eyden munezzehtir. 

4 - insan1 bir damla sudan yarattl. Oyleyken o, na
Sll da apa~ak bir has1m kesilmi~tir. 

Goklerin ve Yerin Yarabh§l 

Allah Teala ulvi alemi --ki goklerdir-- ve siifli alemi -ki i~in
dekilerle beraber yeryiiziidiir- yarattigmi, bunlarm bo§una, eglenmek 
i~in degil hak ile yaratilmi§ olduklanm haber verir. Bunlar «Kotiiliik 
edenlere yaptlklarmm kaqihgmi vermesi, giizel hareket edenleri de 
daha giizeliyle miikB.fatlandirmasi i~indir.>> (Necm, ~31) . Daha sonra 
onunla birlikte ba.§kasma tapmanlann §irk kO'§malarmdan zatmm mii
nezze'h oldugunu bildirir. 0, ortag1 olmaks1zm yegane yaratiCu:hr. Bu 
sebeple yalmz kendisine iba.det edilmeye miistehaktlr, O'nun ortag1 
yoktur. Daha sonra Allah Teala, insan cinsini zay1f bir damla sudan 
yaratt1gma i§aret eder. insan kendine yeter hale gelip geli§ince, yiik
selince bir de bakarsm ki Rabbi ile hasimlB.§makta, O'nu yalanlamak
ta ve peygamberleri ile sava§maktadir. Halbuki Allah Teala onu ancak 
kendisine bir kul olarak yaratmi§'tlr, degilse kendine kar§I bir dii:§man 
olatak degil. Bu hakikate §U ayetlerde de i§aret edilmektedir; ccinsam 
sudan yaratarak ona say sop veren O'dur. Ve Rabbm her §eye Kadir'
dir. Alla'h'I b1rak1p kendilerine fayda veya zarar veremeyen §eylere kul
luk ederler. KMir Rabbma kar§I duramn yardimcisidif.l> (Furkan, 
54-55), «insan, kendisini ger~ekten bir nutfeden yarattlgimizi gormedi 
mi ki, '§imdi ap~Ik bir· dii§man (kesilmekte) d1r. Kendi yaratlh§lni 
runutarak Bize bir misal getitdi. <;iiriimii§ken kemikleri diriltecek kim
dir? dedi. De ki : Onlan ilk defa yaratan diriltecektir. 0, her tiirlii ya-
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ratmaYl hakklyle bilendir.» (Yasin, 77-79). imam Ahmed ve !bn Ma
ce'nin Biisr !bn Ceh~'dan rivayet ettikleri bir hadiste §6yle buyrulur: 
Alla'h 1Rasulu avucuna tiikiirdu sonra §oyle buyurdu : Allah Teala bu
yurur ki: Ey Ademoglu, Ben seni §Oyle bir §eyden ya:r;atml§ken sen 
Beni nereden aciz b1rakacaksm? Nihayet seni yarat1p Ol~iilii, duzgiin 
yap11l kild1g1mda sabah ak§am yiiriidun, yeryiiziinde senin sesin, §a
nm vard1. Topladm ~e kimseye vermedin. Nihayet can bogaza geldigl 
zaman : Tasadduk edecegim, dedin. Heyhat sadaka zamam •ge·~ti. 

----- i z A HI ~"'---_---,..' _ _ 

Bu ayet-i keriine insamn yaradlh§llll izah konusunda ~ok onemli 
bilgiler vermektedir. Bu konuda enerji sarfeden ve yorulan tlbbm ne
siller soma vard1g1 nokta da bu ayette a~1klanm1§ olanm otesinde bir 
§ey degildir. Nitekim Allah Tea!a buyuruyor ki : ((Andolsun ki Biz in
sam suzme ~amurdan yaratttk.)) Dogrusu Allah Teala, Adem Aleyhis
selam'I ~amurdan yaratmi§ ve Adem'in soyundan gelen insanlan da 
((Sonra onu nutfe halinde saglam · bir yere y,erle§tirdik.ll ayetinde be
lirtildigi gibi, suziilmti§ ~amurdan meydana gelmi§ olan nutfeden ~o
galtmt'§ttr. <;amur, su ve topraktan te§ekkiil eder. 'Bir §eyden yap1Im1§ 
olan nesnenin bile§iminde yap1ld1g1 maddelerin bulunmasi gerekir el
bette. insan veya hayvan organizmaSI kimyevi olarak tahlil edildigin
de topragm elementlerinden miite§ekkil oldugu goriilur. Toprakta mev
cud olan maddelerin ~ogunlugu oksijendir. Hidrojen, klor, <fosfor, flor, 
kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, demir, silikon, kire~, kar
bonat, klorit, fosfat ve oksit bulundugu gibi ii~ §ekilde nitrojen de bu
lunmaktadir. Azot once erimi'§ maddeler §eklinde sonra ni§adlr ve ni
§adlr tuzu §eklinde bulunur, daha sonra da nitrik asit ve nitrat §ek
linde bulunur. Bunlarm yam s1ra toprakta muhtelif tiirlerine g()re ·ha
va ·da bulunur. Hatta en kat1 kayalarda ve en sert , ta§larda bile hava 
bulunmaktad1r. i§te toprakta mevcud olan en onemli elementler bun
lardir. 

~imdi bir de insan bedeninde mevcud olan elementlere g5z ata
llm : insan bedenini11 yaplSl ara§tmldigmda VUCUdUn muhtelif tuzlar~ 
la sudan meydaria ge1digi goriiliir. Organizmada fosfat, karbonat, po
tasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor bulunur. Qok az nls
bette floriir bulundugu gibi kandaki yuvarlarm al ve akyuvar bi~imin
de midede klorik asit bulunur. idrarda ni§ad1r bulunur. Kandaki plaz-
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mada sodyum tuzlan onemli bir yapiyi olu§tururlar. Hiicre ve doku
larda potasyum yer ahr. Kemikler ooylesine kat! ve dayarukh olu§la
nm, kalsiyum karbonat ve fosfat ihtiva eden bile§imlerine bor~ludur
lar. Keza organik bile§ime sahip insan ve hayvan bedeninde erimi§ 
maddeler halinde nitrojen elementi de bulunmaktadir. Bu element 
karbon, hidrojen, oksijen ve fosforu ihtiva eder. Aynca yagh madde
ler gibi nitrojen dt§mdaki maddeler de ovganizmada yer ahr. Bunlar 
karbon, hidrojen ve oksijenden te§ekkiil eder. Geli'§meyi saglayan mad
deler ise, aynen yagh maddelerin elementlerinden olU§Ur. Ancak bu 
maddelerdeki hidrojen ve oksijen elementlerinin nisbeti farkhdtr. Kan 
dedigimiz ak1c1 maddenin yiizde doksandan ~ok su ihtiva ettigini gorii
yoruz. Bunun yam stra yagh ve klorid, fosfat, karbonat ve sodyum, po
tasyum, kalsiyum, magnezyum ve demir ~ile§ikleri t~1dtg1 oksijen, 
nitrojen ve karbonik asit gibi eriyici gazlar ihtiva ettigi bilinmektedir. 
tnsan bedeninde yer alan en onemli elementlerden birisi de sudur. 
Kanda % 90 1 a§an su nisbeti kaslarda % 75 e ula'§Ir. Bedenin her ta
ralfmda su vardtr. Annenin memesinden gelen siit, gozlerden akan y&§-

. lar ,ag1zda ylyecegimiz maddeleri eriten tiikiiriikler ve muhtelif or
ganlann ifraz ettigi salg1lar biiyiik bir ol~iide su ihtiva ederler. 

'i:nsan bedeninin bile§imi ile, su ve topraktan olu§an ~amurun bi
le§imini kar§lla§ttrdtgtmtzda; §U neticeyi goriiriiz : i:nsan bedeni top
rakta mevcud olan elementlerden ve maddelerden miirekkeb bir ya
ptya sahiptir. Peki oyleyse neden organizma ba§ka elementlere de lh
tiya~ hissetmektedir? Bir ba§ka ifadeyle; insan bedeni toprakta mev
cud olan ve kendinde mevcud olmayan diger elementlere nic;in gerek 
duymaktadtr? i:§te bunun cevab1 'Allah Teala'mn ((Andolsun ki insam 
siizme c;amurdan yarattlk.n kavlinde sakh bulunmaktadu. Yani insan 
bedeni, topraktaki maddelerin cziinden olu§IDU§tur. Binaenaleyh top
rakta mevcud olan biitiin maddelerin, bu ozde de mevcud olmas1 ke
sinkes miimkiin degildir. c;unkii toprak, i~inde biitiin maddelerin eri
digi bir bile§ik degildir ki ondan bir miktar siiziip aldtgtmtzda, biitiin 
maddelerin bu oze de bu siizme ktsma da ge~tigi soylenebilsin. Toprak 
terkibi baktmmdan muhtelif bile§ikleri ihtiva eder ve i~inde ta§td1g1 
elementler de yoniine, tabakasma ve yerine gore farkh olur. S<>z ge
limi bir yerde tuzlar ~ok olurken bir yerde tuz hi~ bulunmaz veya ~ok 
az olur. Nitekim Allah Teala Htcr suresinde §oyle buyurmaktadlr: 
<GHani Rabbm meleklere demi§ti ki : Kuru bir ~amurdan, §ekillenmi§ 
bir bal'c;tktan bir insan yarataca~m. Onu yap1p ruhumdan iifledigim
de; siz derhal onun i~in secdeye kapam!l.» (Htcr, 28-29) l§te bu ayet 
te yer alan ve bal~1k anlamma gelen ·c JLA.L,.:, ) kurumu§ ~amurdur. 
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c<Kuru bir ~amurdan)) ifadesinde kokmu~ ve rengi degi§mi§ toprak 
kasdedilmektedir. Rahman suresinde ise §oyle buyurmaktadir : ceO, in
sam pi§mi§ ~amur gibi kuru bal~Iktan yaratmi§tlr.)) Buna gore Allah 
Teala insam istedigi gibi dondiiriip · §ekil verdigi kuru ~amurdan ya
ratmi§tlr. Tlpki ~omlek~inin bir par~a ~amuru ahp eliyle rimhtelif 
§ekillerde ve bi~imlerde degi§ik ~omlekler yapmas1 gibi. Sonra Allah 
Teala bu §ekil verdigi bal~1ga kendi ruhundan iifiirmii§ ve en giizel 
§ekilde bir insan varllgm1 meydana getirmi§tir. Nitekim ~u huslista 
§oyle buyurmaktad1r: «Yarattigi her §eyi giizel yaratan, insam ba.§
langi~ta ~amurdan yaratan, sonra onun soyunu bayag1 bir suyun 
oziinden yapan, sonra onu §ekillendirip ruhundan ona iifleyen Allah'
tlr. Size kulaklar, gozler ve kalbler verm~tir. Buna ragmen ~ok az 
§iikrediyorsunuz.)) (Secde, 7-9) Bu kuru ~amurun kaynag1, yukanda 
sozii edilen kara ~amurdur. Bunda baz1 kimyevi degi§iklikler meyda
na gelmi§ ve belki de bu degi~ikligin sonucunda ona bazi elementler 
kan~ml§ ye baz1 elementlerin aynlmasi netice.Sinde ba§ka bile§ikler 
dogmu§, ba§ka gazlar atllm1~tlr. Bu degi~ikliklerin en giizel ornekle
rinden birisi hidrojeh. per siilfatm igren~ kokusu olabilir. Keza ni§a
dlr gaz1 da ayn bir ornek olabilir. Yukanda ge~enlerden anla§Ihyor 
ki; toprakta bulunan biitiin elementler insan bedeninde yer alma
mi~tlr. Qiinkii toprak degi§ik merhalelerden ge~mi§ ve onda farkh et
ki ve tepkiler olmu§~ ala§tmlar neticesinde degi§iklikler meydana gel
mi§, bir k1s1m elementler atllmi§, bir k1s1m elementler almmi§ ve 
mevcud olan elementler saglam bi~imde birle§tirilmi§tir. Bu konuda 
Cenab-1 ~llah diger ayetlerde §oyle buyurmaktad1r: ((Allah, sizi top
raktan yaratml§, sonra nutfeden meydana getirmi§tir. Sonra da sizi 
\!ifter ·~ifter k1lmt§t1r.>> (Fatlr, 11) 

etOnun ayetlerinden birisi de sizi topraktan yaratmt§ olmas1d1r. 
Sonra siz be§er halinde etrata yaythrsmiZ.>> (Rum, 20) 

ccSizi yerden bir bitki gibi bitiren Allah'tlr.)) (Nub, 17) ccOnunla 
kon~urken arkada§I kendisine dedi ki : Seni topraktan yaratmi§ olan, 
sonra nutfe haline getiren sonra da bir erkek §eklinde diizelten Al
la:h'l m1 inkar ediyorsun?n (Kehf, 37) 

C<!Iani Rabbm meleklere demi§ti ki ben, ~amurdan bir insan ya
ratacagrm. Onu diizeltip kendisine ruhumdan iifledigim zaman ona 
.secdeye varm.n (Sad, 71) ve daha buna benzer pek ~ok ayet-i kez:ime 
vard1r. (Hamid el-Gavabi, Liva el-islam, VI, 11) 

- - oOo ---
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5 - · Hayvanlan da yaratnuf2tlr. Onlarda sizi lSitacak 
f2eyler ve bin;ok faydalar vardrr. Onlarm etlerinden de 
yersiniz. 

6 - Ak~amleyin getirir, sabah salarken onlarda si
zin i<;in bir giizellik vardlr. 

7 - Kendi k~ndinize zor varacaginiz memleketlere 
yuklerinizi ta!?Irlar. Muhakkak ki Rabb1n1z, RaUf'tur, Ra
him'dir. 

Hayvanlarm Yaratlli~I 

Allah Teala kullan i~in develer, inekler, koyunlar gibi -En'am 
Sure.sinde a~1kland1g1 iizere- sekiz ~e§it hayvan yaratmak suretiy
le onlara nimetler bah§etmi§tir. Onlarda kullan i~in maslahatlar ve 
faydalar k1lrn1§tlr. Yiinlerinden ve k1llarmdan giyerler, evlerini do
lJerler, siitlerinden i<;erler vs yavrulanru yerler. Aynca bunlarda ken
diler! i~in bir giizellik ve sus vard1r. Bu sebepledir ki : <rAk§arnleyin 

· getirir; sabah salarken onlarda sizin i~in bir giizellik vard1r.» buyur
mu§tur. Onlar ak§amleyin otlaktan don:tne vaktinde bogiirleri semiz, 
memeleri biiyiik ve horgii~leri yiiksektir. Sabahleyin onlan otlaga sa
larken . de onlarda sizin i~in bir giizellik ve zevk vard1r. Onlar, ta§l
ma ve nakline gii~ yetiremeyeceginiz ag1r yiiklerinizi kendi kendini
ze zor varacagm1z memleketlere ta§Irlar. Bu ta§Ima; haec, umre, ga
za, ticaret ve buna benzer yerlerde olup onl€1-n binme, yiikleme gibi 
~e§itli kullanma yerlerinde kullanirsimz. Nitekim Allah Teala ba§ka 
ayetlerde §Oyle buyurmu§tur: «Davarlarda da sizin i~in ayet vard1r. 
Onlarm kannlarmdakinden size i~iririz. Sizin i~in daha bir~ok fay
dalan vard1r ve onlardan yersiniz de. Hem onlarm iizerinde, hem de 
gemilerin iistiinde ta§Imrsimz.» (Mii'minlin, 21-22), «Allan, binek ola
rak kullanasm1z ve yiyesiniz diye davarlan sizin i~in yaratand1r. On
larda sizin i~in daha nice faydalar vard1r. GOniillerinizdeki arzula-
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ra, ·onlara binerek ula§Irsmlzo Onlarla ve gemilerle t~m1rsm1zo Allah 
size ayetlerini g()steriro Artlk, Allah'm ayetlerinden hangisini inkar 
edersiniz?» (Gafir, 79-81) 0 Yine aym sebeple burada da bu nimetleri 
sayd1ktan sonra : <rMuhakkak ki size, sizin i~in bu hayvanlan yara
~an ve onlan sizin emrinize veren Rabb1mz Rauf'tur, Rahim'diro>> 
buyururo Ba§ka ayetlerde ise bu nimetlere §Oyle i§8.ret edilir: «GOr
mezler mi ki, kendi gucumuzle onlar i~in hayvanlar yarattlko Kendi
leri bunlara sahip bulunmaktad1rlaro Ve onlan kendilerinin buyru
guna verdiko Onlardan kimisi bineklerdir, kimisinden de yerler.» (Ya
sin, 71-72), «'Sizin i~in bineceginiz gemiler ve davarlar varetmi§tiro 
Ta ki, bunlarm uzerlerine oturunca Rabbm1zm nimetini anarak : Bun
Ian buyrugumuza veren ne · yucedir! Yoksa biz bunlan zaptedemez
diko Ve biz §tiphesiz Rabb1m1za donecegiz diyesinizo» (Zuhru.f, 12-14) . · 

ibn Abbas, ((Onlarda sizi ISitacak §eyler ve bir~ok faydalar var-
dir.» ayetindeki . ( .. ~ J . ) kelimesini elbiselerle; ( -

0 

~l:J.I ) keli
mesini de yiyecekler ve i~ecekler ile onlardan istifade edecegimiz §ey
lerle a~Iklami§tlr. Abdurrezzak der ki : Bize israilo 0 0 ibn Abbas'tan 
rivayet etti ki; <tSizi 1s1tacak .~eyler ve bir~ok faydalar» her hayvanm 
neslidiro iMucahid: Onlarda sizi 1s1tacak dokunan · elbiseler, binilme
leri, et ve sut gibi bir~ok faydalar vard1r, · demi§tiro Katade der ki: 
<cOnlarda sizi ISitacak §eyler ve bir~ok faydalar vard1r.» ayetinde Al
lah Teala : Onlarda sizin i~in elbiseler, menfaatler ve size yetecek ka
dar yiyecek vard1r, buyurur. Mufessirlerden bir c;ogu da birbirine ya
km laflzlarla bOyle soylemi§lerdir. 

~~Ji~~:'*J~_;,;,c ·:J4~_;JQlfJ7~; 
8 - AYan, katlrlan ve merkebleri de sizin ic;in binek 

ve sus ha~aru olarak yaratmi~tlr. Bilmediginiz d.aha ni
ce ~eyleri de yaratrr. 

Bunlar Allah Teala:nm kullarma bir nimet olarak yaratmi§ ol
dugu diger bir s1mf olurp, Allah'm binmek ;ic;in ve stis olarak varettigi 
atlar, katlrlar, merkeblerdiro Bunlardan en bi,iyuk maksad binme ve · 
stisti.\r. Allah Teala'nm bunlan diger hayvaniardan aymp tek ola
rak zikretmesine bakarak alimlerden baz1lan at etinin haram oldu
gu .gorti§tine zahib olmu§lardll'. imam Ebu Hanife - Allah ona rah-
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met eylesin-- ve fakihlerden ona muvatakat edenler bu cfunledendir. 
Zira Allah Teala, atlan kat1rlar ve merkeblerle birlikte zikretmi§tir 
ki; bunlar (kat1r ve merkebler) stinnet-i nebeviyye'de sabit oldugu 
iizere (etlerinin yenmesi) haramd1r. Alimlerin ~ogu bu gorii:§tedirler. 
imam Ebu Ca'fer ibn Cerlr'in Ya'kub kana.hyla ... ibn Abbas'tan ri
vayetine gore o at, katlr ve merkeblerin etlerini mekrui1 olarak g6riir 
ve ~oyle dermi§: Allah Teala: «Hayvanlar1 da yaratnn§tlr. Onlarda si
zi ISitacak §eyler ve birc;ok faydalar vard1r. Onlann etlerinden de yer
siniz.)) buyurmu§tur ki, bunlar yemek ic;indir. «Atlan, kat1rlan ve 
merkebleri de sizin i~in binek hayvam olarak yaratnn§tlr.)) buyurur 
ki, bunlar da binmek ic;indir. Said ibn Ciibeyr'den ve ba'§ka kanallar
dan olmak iizere ibn Abbas'tan yukardaki soziin bir benzeri rivayet 

· edilmi.§tir. Hakem ibn Uteybe (r.a.) de bu gorii§iin bir benzerine za
hibdir. Bunlar, imam Ahmed'in Miisnedinde rivayet etmi§ oldugu §U 
hadise dayanmaktad1rlar: imam Ahmed'in Yezid ibn Abdirabbih kana
llyla . . , Halid ibn Velid (r.a.) den rivayetine gore o, §oyle demi§tir: 
Alla;h RasUlii (s.a.) at, katlr ve merkeblerin etlerini yemeyi yasak
ladl. Hadisi Ebu Davud, Nesei ve ibn Mace, Sruih ibn Yahya ibn Mik
dam kanahyla - ki bu Ravi hakkmda birtak1m sozler mevcuddur
tahric etmi§lerdir. Aynca hadisi imam Ahmed de bundan daha geni§ 
ve delruet bak1mmdan daha kuvetli olarak bir b~ka §ekliyle rivayet 
eder ve der ki : Bize Ahmed ibn Abdiilmelik... Mikdam ibn Ma'dike
rib'den rivayet etti ki o, §Oyle anlatmi§tlr : Yazm Halid ibn Velid ile 
sav~a c;1kt1k. Ashab1m1z eti ozlediler. Benden ,bir k1srak istediler. On
lara bir kiSrak verdim (bogazlamak iizere) onu baglad1lar. Hruid'e gi
dip ona soruncaya kadar oldugunuz yerde durun, dedim. Halid'e va
np sordum. Hayber Gazvesinde Allah Ra.Sulii (s.a.) ile beraber sava§
ta bulunduk. insanlar yahudilerin bahc;elerine kO§U§tular. All~h Ra
sulii bana: Haydin toplayan namaza, cennete ancak miisliiman olan 
girecektir, diye nida etmemi emretti. Sonra §oyle buyurdru : Ey insan
lar, muhakkak siz yahudilerin bahc;elerine kO§U§tunuz. Dikkat edin; 
anla:§mah olanlarm maHan ancak hak kar§1hg1 helal olur. Ehlile'§ti
rilmi§ merkeblerin etleri, buramn atlan ve katlrlan, kopek di§i olan 
her yirtici hayvan ve tlrnakh olan her ku§ size haramdir. Hadisin 
metninde gec;en ( :- ;.(.)I · ) kelimesi, k1srak anlammdadir. «Bagla
dilar)) kiSmmdan ise onlann, k1srag1 bogazlamak iizere iple baglama
lan anl~Ihr. · Yine hadiste gec;en ( )l.l:iJ-1 . ·) kelimesi, evlerin ya
kmmdaki bahc;eler anlannnad1r. Sanki onlarm bu i§leri, ona soz ver
melerinden sonra ve i§lerinin yansma vard1klarmda vuku bulmu§
tur. En dogrusunu Allah bilir. ~ayet bu hadis sahih olsayd1, at eti-
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nin haram ·k1Imma.sma dair bir nass olabilirdi. Fakat Buhari ve Miis
lim'in Sahih'lerinde sabit olan bir hadis kar§ISmda bir hukum ita
de etmez. Cabir ibn Abdullah'tan rivayet edilen bu hadiste o, §Oyle 
dem~tir : Allah Rasulu (s.a.) ehlile§tirilmi§ merkeblerin etini yasak
ladl ve at etleri yenmesine izin verdi. Hadisi Ahmed ve Ebu Davud 
iki isnadla rivayet etmi§ olup her birinin isnad1 Miislim'in §artlanna 
uygundur. Yine Cabir'den rivayete gare o, '§Oyle demi§tir: Hayber 
gunu biz at, katlr ve merkebleri bogazlami§tlk. Allah Rasulu (s.a.), 
kat1r ve merkeblerin (etini) bize yasaklad1 da at eti yememizi yasak
lamadl. Miislim'in Sahih'inde Esma Bint Ebu Bekr (r.a.) den rivayet 
edilen bir hadiste o, §Oyle demi§tir: Allah Rasulu (s.a.) nun zama
nmda ve biz Medine'de iken bir k1srak bogazlad1k ve onu yedik. Bu 
hadis, delalet bak1mmdan daha kuvvetli, daha saglam ve sabittir. 
Alimlerin cumhuru; Malik, §a.fii, Ahmed v~ bunlann ashab1 ile · Se
lef ve Halef alimlerinin ~ogu bu goru§tedirler. En dogrusunu Allah 
billr. 

Abdurrezzak der ki : Bize ibn Cureyc'in.. . ibn Abbas'tan rivaye
tine gore; o, §6yle demi§tir : Atlar vah§i idiler de Allah Teala onlan 
tsmail ibn ibrahim (a.s.) e itaat ettirdi. Vehb ibn Munebbih'in, isra
iliyyati i~inde anlattlgma gore; Allah Teala, atlan gliney ruz:gann
dan yaratmi§tlr. En dogrusunu Allah bilir. 

Muhakkak ki nass (Kur'an ve Hadls'ten deliller) bu hayvanlara 
binmenin cruz olduguna delalet eder ki, katlrlar bunlardand1r. Allah 
Rasulu (s.a.)ne bir katlr hediye edilmi§ti ve ona binerdi. Bununla 
birlikte neslinin kesilmemesi i~in merkeblerin ( di§i atlarla) ~itftle§ti

rilmesini yasaklami§tlr. imam Ahmed der ki : Bana Muhammed ibn 
Ubeyd ... D1hye el-Kelbi'den rivayet etti ki o, §Oyle demi§tir : Ey AI- · 
lah'm el~isi, bir k1Srag1 bir merkeb 1Ie ~iftle§tirsem de senin i~in bir 
kat1r dogursa ve sende ona binsen? dedim: Bunu ancak bilgisizler 
yapar, buyurdu. 

9 - Yolun dogrusunu g6stermek Allah'a aittir. On
dan sapan da vardrr. 0, dileseydi; hepinizi birlikte dog
ru yola iletirdi. 
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Yolun Dogrusu 

Allah Teala hissi yollarla insanlan sevindirip mutlu eden hay
vanlan zikrettikten sonra, dini, ma'nevi yollara i§aret buyurur. \!ok 
kere Kur'an'da hissi i§lerden dini, faydah, ma'nevi i§lere intikal vuku 
bulmu§tur. Nitekim '§U ayetler de bayledir : «Bir de az1k edinin. ~up
hesiz ki, az1gm en hay1rhs1, takvad1r.>> (Bakara, 197), «Ey Adem 
ogullan; size ~irkin yerlerinizi ortecek bir giyimlikle, · bir de sizi sfrs,._ 
leyecek elbise ganderdik. Takva artusu ise daha hayirhdlr.» (A'raf, 26) . . 

Allah Teala, bu surede once etlerinin yen'ilmesi ve ba§ka §ekiller
de istifade edilen hayvanlan, ganullerindeki ihtiya~lara uzerlerine 
binerek eri§ecekleri hayvanlan, zor yolculuklarda uzak yerlere, uzak 
Ulkelere e§yalanm ta§Iyacaklan hayvanlan zikrettikten sonra, insim
larm girecekleri yollan zikretmeye ba§iar ve bu yollarm 'hak olamm, 

. kendisine ula·§tlramm beyan eder de : «Yolun dogrusunu gastermek. 
Allah'a aittir. » buyurur. Nitekim ba§ka ayetlerde de §Oyle buyurmu§
tur : «Ve §Uphesiz ki bu; Benim dosdogru yolumdur. Ona hemen uyun. 
Ba§ka yollara uymaym ki; sonra sizi O'nun yolundan ay1nr.» (En'am, 
153), «i§te, Benim taahhud ettigim dos:logru yol budur.>> (H1cr, 41) . 
Mucahid «Yolun dogrusunu gostermek Allah'a aittir.» ayeti hakkm
da: Hak yol Allah'a aittir, der. Sliddi de «Yolun dogrusunu gooter
mek Allah'a . aittir.» ayetinde islam'm kasdedildigini sayler. Avfi'nin 
rivayetinde ibn Abbas, «Yolun dogrusunu gCistermek Allah'a aittir.>> 
ayeti hakkmda §ayle dermi§ : Allah'a ait alan, a~1klamaktlr. Yani hi
dayetin ve sap1khgm a~Iklanmas1d1r. Ali ibn Ebu Talha da, ibn Ab
bas'tan bu a~1klamay1 rivayet etmi§tir. Katade ve Dahhak da boyle 
sayler Ancak Mucahid'in garO.§O. burada siyak~ itibanyla daha 
kuvvetli garulmektedir. <;frnku Allah Teala burada .girilecek yollan 
haber vermektedir. Bu yollardan O'na ula§an ancak hak yoludur. Bu 
ise Allah Teala'mn kanun olarak koydugu ve hO§nud oldugu yoldur. 
Bunun di§mdakiler ~1kmaz yollard1r ve onlarda yap1lan ameller ka
bul olunmami§tlr. Bu sebepledir ki Allah Teala: Ondan sapan, hak
tan meyledip ayag1 kayan, aynlan da vard1r, buyurmu§tur. ibn Ab
bas ve · ba§kalan : Bunlar; Yahudilik, H1ristiyanllk ve Mecllsilik gibi 
muhtelif yollar, par~alanmi§ garfr§ler ve arzulard1r, derler. ibn Mes'
ud ayeti: Sizden sapan da var<llr, §eklinde OkUffiU§tUr. 

Da:ha sonra Allah Teala butun bunlarm kudreti ve dilemesi ile 
oldugunu haber verip : «Allah dileseydi, hepinizi birlikte dogru yola 
iletirdi.>> buyurur. Ba§ka ayetlerde de §ayle buyurmm~tur : «'Eger Rab
bm dlleseydi ; yeryuzundeki insanlann hepsi iman ederdi.>> · (Yunus, 
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99), «Rabbm dileseydi; butiin insanlan tek bir ummet yapard1. On
lar ise hala aynhktad1rla.r. Esasen onlan bunun i~in yaratrm§tlr. 
Rabbmm rahmet ettikleri miistesnad1r. Bununla beraber, Rabbmm 
§U sozu de tamamen yerine gelmi§tir : ~uphesiz ki, Ben, cehennemi 
hep insan ve cinn ile dolduracag1m.» (Hud, 118-119). 

10 - O'dur size semadan su indiren, ondan iQersi
niz. Ve hayvanlan otlattlginiz bitki de onunla biter. 

11 - Onunla size ekinler, zeytin ve hurma agaQlan, 
iiziimler ve tiirlii turlu iiriinler bitirir. Dii~iinen bir ka
vim iQin bunda ayet vardrr. 

Sular ve Bitkiler 

Allah Teala (kullarma) etleri yenilen, binilen hayvanla.n nimet 
olarak bah§ettigini zikrettikten sonra gokten yagmur indirmedekl 
nimetini anlatmaya ba§lar. Bunda onlann ihtiya~la.nm giderecek 
miktarda yiyecekler, hem kendileri hem de hayvanlan i~in faydalan
ma vard1r. «Ondan i\!ersinizn buyurur ki; onu sizin i\!in i~ilmesi 
mumkiin olsun diye tuzlu, ac1 k1lmam1§; tath kllml§tlr. «Hayvanlan 
otlatt1gm1z bitki de onunla biter.» Onunla sizin i~in hayvanlanmz1 
ot1atacagm1z bitkiler ~Ikar~I§tlr. ibn Abbas, ikrime, Dahhak, Kata
de ve ibn Zeyd ayetteki ( . 0 ~ . . ) kelimesini; otlatlrsi.mz, §eklin
de a~Iklam1§lard1r. ( WWI J: )'I_ ~. otlayan deve tabiri bu kokten ge
lir. Kokiin, (mastarm) anlam1 ot1atmakt1r. ibn Mace'nin Ali ibn 
Muhammed kanahyla ... Hz. Ali'den rivayetine g6re Allah RasUlu 
(s.a.) giine§in dogmasmdan once develerin otlatllmasm1 yasaklarml}
tir. 

«Onunla size ekinler, zeytin ve hurma agS\!lan, uztimler ve tur
lii tiirlii uriinler yeti§tirir.» Bu bir tek yagmur ile yeryiiziinden Sl

·mflan, tatlan, renkleri, kokulan ve §ekillerl degi§ik olarak bunlan 
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~1kanr. Bu sebepledir ki : «Dii§iinen kimseler i~in bunda (Allah'tan 
ba~ka tann olmad1gma delalet ve hiiccetler) ayet vard1r.)) buyur
IDU§tur. Nitekim ba§ka bir ayette §Oyle buyurur : <(Yoksa gokleri ve 
yeri yaratan, gokten size su indirip onunla bir agac1m dahi bitire-

. meyeceginizi nice giizel bah~eler meydana getiren mi ? Allah yarun
da ba'§ka bir ilah rm? Hay1r, onlar sap1khkta ISrar eden bir giinlh
tur.)) (Neml, 60) . 

----- i Z A HI --:--- --

Yeryiiziinde Su Kaynaklan 

Yeryiiziinde su ii~ §ekilde bulunmakta.dir. 
Yiice Allah, daha ilk yaratlli§mdan itibaren diinyam1za belli bir 

ol~ii i~erisinde su tahsis etmi§tir. Yine yeryiiziinde suyun olu§ma
Slru saglayan unsur, giine§ manzumesinin oteki ferdlerinin dogmu§ 
oldugu galeksi kiimesinden aynld1g1 zaman meydana gelmi§tir. Go
riiliiyor ki, yeryiiziiniin derinliklerinden fi§kiran veya ki:rpyevi reaksi
yonlarla meydana gelen, yahut da havadaki QUharm yogu§mas1 ne
ticesinde te§ekkiil eden su eskiden beri diinyam1zda bir ol~iide bol bu
lunmaktaydl. Su oylesine bir nitelik ve ozellige sahib olarak bilini
yor ki, yeryiiziinde hayatm devam1 i~in elveri§li saytslz vas1flar ta
§Iyor. Suyun ozgiil agirhgi l'dir. Yeryiiziiniin be§te dordii sularla 
kaphdu. Biiyiik deniz akmtllan; ekvator bO~gelerindeki :fazla Sicak
hklan soguk noktalara ta'§Ir, kutup soguklugunu da donencelere ile
tir. f}u halde su, yeryiiziinde dengeli bir ISI dagl11mmm da ana ~
surudur. Eger yeryiiziinde su ile kaph alanlarm miktan bOyle olma
saydi, hayatm miimkiin olmayacag1 biiyiik 1s1 degi~iklikleri meydana 
gelirdi. Diinyam1zda yaz ve kl§ mevsimlerinin olu§masmda su· biiyiik 
bir onem ifade eder. 

Normal sicakhkta su yeryiiziinde iic; '§ekil ahr. 
a) Kat1: Kar ve buz. 
b) S1V1: Okyanuslarda ve denizlerde rastlanan su. 
c)' Gaz : Yagmur ve bulutlarm olu§umunu saglayan su buhan. 
Normal olarak :aki§kan halde bulunan cisimler, katl cisimlerden 

yogunluk bak1mmdan daha azd1r. <;iinkii ,c;-oguma ile biiziilme yogun
lugu artmr. Lakin su bu kurala bagh bulunmamaktadir. Suyun yo-
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gunlugu 4 oC'de en list diizeye ula&lr, sonra donma noktasmda 0 °C'ye 
iner. Bundaki s1r nedir acaba? Bu strri ~ozmek ·~ok onemlidir. Ku
tuplarda meydana gelen biiyiik buz daglan okyanuslara dogru a~t

llr. Okyanuslara yakla§ttk~a giine& I§Igmm te'siri ile yava§ yava§ eri
meye ba§lar. ·Eger buz sudan daha agtr olsaydt, giine§ I§mlannm te'
sirine ma'ruz kalmayacak §ekilde suyun derinliklerine dalardL Ist 
derecesi s1f1r nokta.smda bulunacagmdan erimezdi. ·Boylece uzun bir 
siire sonra okyanuslann her taraf1 buzlarla kaplanacak, denizler do
nacak ve neticede canhlarm ya§ama imkam kalmayacakti. Ayrxca 
yagmurun ana kaynagt olan buharla&ma ortadan kalkacak ve yagmur 
yagmayacakti. Bunun neticesinde canh varhklar da karalarda susuz
Iuktan olecekti. Ama yiice Yarattcl yeryiiztinii hayat ic;in elveri§li bir 
alan haline getirdiginden buzu sudan daha hafif kllmi§ ve b6ylece 
buzun, suyun tizerinde erimesini saglami&tlr. Ne yiicedir Allah'm 
ferman1 : «Bir §eyin olmasxm diledigimiz zaman o §eye ccol! >> deriz. 
0 da oluverir.» (Nahl, 40). 

Canh varhklarm organizmalanmn biiytik bir boliimii sudan mey.., 
dana gelir. Biz bir et parc;asm1 kopardxgxmxz zaman. once suyu bu
harla§Ir, sonra karbondan ve bazx tuzlardan mtite§ekkil kemik par
~asl kahr. ~u halde canh varhklarm ana unsurunu te§kil eden karbon 
atomu da muhtelif bile§imlerin erimesi ic;in btiyiik miktarda suyun 
bulunmas1 gerekir. Ne buyuruyor yiice Allah Enbiya suresinde: «Ve 
Biz her §eyi sudan canh kxld1k.» (Enbiya, 30) 

Su Kiire veya Hidrosfer : 
Su Ktire ile yeryiiziinde .mevcud olan denizler, okyanuslar ve 

gollerden miite§ekkil sulu alanlar kasdolunmaktadxr. Eger dtinyamtz 
yiizey k1.smmda girinti ve ~tkmtllarm bulunmadigi diiz bir kiire bi
~iminde olsayd1; bugtinkti sular ytizey ktsmmm tiimiinii 2 mil kahn
hgmda doldurur ve ku§atlrdl. Ama bilindigi gibi diinyamxz girintili 
ve ·~tkmtlh oldugu i~in al~ak ve yiiksek alanlar bulundugundan ta 
ba~langtcmdan beri girinti ve ~okiik alanlarda sular birikmi§; boy
Ieee okyanuslar ve denizler meydana gelmi§tir. Hidrosferle atmosfer 
arasmda stirekli bir gaz degi§imi vardxr. Bu gazlarm en onemlisi, at
mosfer tabakasmda degi§ik oranda bulunan ve atmosferdeki canhh
gm kaynag1 olan su buharmdan olu§maktadtr. Riizgarlann ve gii
ne§ t§mlarmm §iddetinden dolay1 okyanus ve denizlerden buharla
§an sular atmosfere yiikselmektedir. Giine§ I'§mlan diinyamtzm yii
zeyine geldiginde, bir k1s1m diinyam1zm yiizeyi tarafmdan emilir ve 
bu emilen enerji ISI §eklinde saklamr. Ancak gtine§ten yanstyan tiim 
I§mlar, diinyam1zm ytizeyi tarafmdan emilmemektedir. Bunlardan 
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bir k1sm1 tekrar fezaya donmekte veya yans1maktad1r. Yeryiizii, yii
zey k1smmm durumuna gore giine'§ l§1gm1 emer veya yans1tlr. Mese
la sat1u ot ve aga·~iarla kaph olan sahalarda yans1ma · giicii % 3 ile 
% 10 arasmda degi§ir. Halbuki buzla kaph allmlarda bu miktar; eger 
buz yeni ise % 90 a, eski ise % 50 ye ula§Ir. Suyla kapll yiizeylerin 
giine§ l§mlanm yans1tma giicii ise giine§ l§Immn egimine ve gokyii
ziiniin durumuna baghd1r. Yans1ma oram bulutsuz parlak havada 
giin~ l§mmm egimi 42 derece civannda iken % 4 ii a§maz. Fakat, 
egim 84,5 civarmda oldugu zaman % 46,5 e ula§Ir. Bulutsuz havalar
da ise giine§ l§mlmn yans1ma giicii, su yiizeyinde % 10 civanndad1r. 
Diinyam1zm yiizeyi be§te dort oranmda su ve ·imzlarla kaph oldugu
na ve giine'§ l§mlarmm egim a~1s1 bu suyla kapll alanlarda ,giin ve 
y1l boyunca biiyiik degi§iklikler arzettigine gore; giine§ l§mlarmdan 
elde edilen enerjinin biiyiik bir k1smi, su yiizeyinde buharla§ma ame
liyesine ha.rcamr. Deniz suyunun bir k1sm1 bu enerji ile buharla
§arak gokyiiziine yiikselir. Ancak yerden yere buharla§ma farkhd1r. 
Aynca mevsimlerde de farkhhk arzeder. Ancak genellikle 1 gram de
niz suyunun buharla§masi i~in 600 oc 1smm emilmesi gerekmektedir. 
Buharla·§ma ameliyesi i~in kzsilen enerji degerine ortalama olarak su 
yiizeyine yannyan Is1mn % 33 tine ula~tlg1 kabul edilmektedir. Okya
nuslarda yiizey k1smmdaki buharla§ma ortalamasmni y1lda 1 cm2 de 
43 cm'ye kavu§tugu ve bu oranda yans1ma imkammn % 10 ila % 15 i 
ge~medigi kabul edilmektedir. Bir y1lda tiim okyanuslardan meydana 
gelen buhar miktan 334.000 km3 civarmdad1r. Bu miktardan 297.000 
km3 ii yogu§ma yoluyla yagmur olarak tekrar okyanuslara inmekte, 
geriye kalan '37.000 km3 ii ise 1rmaklar kanahyla tekrar okyanuslara 
donmektedir. Kara par~alarmm iizerine yogunla§an yagmur mikta
nmn yakla§Ik olarak 99.000 km3 oldugu bunun 37.000 km3 iiniin ok
yanus sularmm buharla§masmdan elde edildigini, oteki k1smm -ki 
62.000 km3 tiir- kara par~alarmm i~erisindeki sularla dolu alanlar
dan ve ekilen mer'alardan· meydana geldigi kabul edilmektedir. Yer
yiiziindeki su deveram §Oyledir. 

Giine§ I§mlarmdan karalarm ancak kabuk k1sm1 faydalanmak- . 
tad1r. ~effat olmad1g1 i~in i~ k1s1mlar istifade edememektedirler. Bu
nun i~in de yaz aylarmda karalarm 1s1 derecesi biiyiik ol~iide yiikse
lir. :Su yii·zeylerinde i.se karalara nisbetle suyun §effat olmasmdan 
dolay1 derin tabakalara kadar giine§ lSISl emilir. Bunun yam s1ra su 
kiitlelerinin akmtl ve dalga yoluyla hareketini de eklemek Iaz1mdir. 
£u yiizeylerince emilen giin€'§ enerjisinin 1/ 3 ii . buharla§tlrma 1~m 

kullamhr. Suyun erime lSlSl yani bir maddenin bir grammm 1 san-
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ti,grat derece yiikselmesi i~in gerekli alan hararet miktan suda yak
la§Ik olarak tam bire e§ittir, katl maddelerde ise normal olarak 0,2 
dir. Is1 derecesinin yiikselmesi, emilen 1smm miktan ile erime ISIS! 
ve kabuk k1sm1mn Bgirhgiyla orantlhd1r. Bunu §oyle bir denklemle 
ifade edebiliriz : 

emifen 1s1 miktan 
Is1 derecesinin yiikselmesi = ---------

erime ISIS! X kabuk ag1rhg1 

Emilen 1s1 enerJismm neticesinde yiikselen lSI derecesi b.iiyiidiik
<;e, emilen alamn kabuk k1sm1mn ag1rhg1 azahr. Kabuk k1smmm ka
lmhgi azalmca erime ISIS! azahr, aksi halde yiikselir. 

Okyanuslarda ve denizlerde suyun buharla§tmlmasl ameliyesi 
neticesinde kazamlan giine§ enerjisi su buhar1 halinde atmosfere yiik
selir. Su buhan, bir nevi saklanrm§ lSI enerjisi demektir. Nihayet at
mosferde bulut tabakasmm i<;erisinde, yogunla§ma olur ve bu lSI ta
mamen veya kiSmen dag1hr ve haya tabakasmm ISISimn yiikselmesi
ne sebep olur. Boylece bol miktarda lSI, su yiizeyinden atmosferin 
yiiksek tabakalarma ta§mffii§ olur. Bilahare riizgarlar sayesinde at
mosferdeki bu 1s1, diinyanm degi§ik bolgelerine dag1tlhr. Atmosferin 
yogunla§ma ameliyesi yoluyla elde ettigi enerjinin dakikada her cm2 

i<;in 0,086 cc ye e§it oldugu kabul edilmektedir. Yogu§ma ameliye
sinin d1~mda diger reaksiyonlarla atmosferin elde ettigi enerji mik
tan dakikada cm2 ye 0,01 oc kadar<hr. Bu demektir ki; atmosfer ta
bakasmdaki enerji ve 1smm en biiyiik miktan ve riizgarlarla diinya
mizm diger bolgelerine ta§man ISimn en biiyiik miktan okyanuslar
dan ve denizlerden elde edilmektedir. SICak l.Jolgelerde buharla§ma 
ameliyesi en <;ok olduguna gore, bu kanalla elde edilen enerjinin bii
yuk bir k1smmm da donenceler arasmdaki bolgede kalan okyanus
lardan elde edilmesi gayet tabiidir. 

Su Buhanrun Atmosferdeki Hikayesi 

Tabii olarak su buhar1 hava i<;erisinde degi§ik oranda bulunur. 
<;iinkii su buhan havadan daha hafiftir. Su buharmm ve havamn yo
gu§ma oram aym 1s1 ve basm<; altmrta % 5 ile % 8'e kadar ula§Ir. 
Hava buharla yiiklii (rutul.Jetli) olunca 1s1 derecesinin dii§mesi nede
niyle bu buhan ta§Ima giicii azahr. Ve soguyarak yogu§ma meydana 
gelir. Bulutlarm ve yagmurlann ana kaynag1, atmosferdeki bu su 
buhanmn yogu§mas1d1r. Yagmu~ ise tat11 suyun ana kaynag1d1r. ~im-
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di tath ·suyun hikayesini gormeye ~ah~ahm. ~iiphesiz ki su, diinya
run en biiyiik eritkenidir ve yeryiiziindeki har elementi eritebilir. Bazt 
bilginler okyanuslarm tuzlulugunu ol~erek ya§llll tahmine \!all§ffil§
lardtr. Buna gore yeryiiziinde me.vcud olan 1.500.000.000 km2 lik tuz
luluk oranlarma gore eritilen tuzun hacmi 20 milyon km3 tiir. Yani 
her yam 270 km. uzunlugunda bir alam kaplar. Bu kadar saha 4 
milyar tonluk bir miktan ifade eder. Jeoloji bilginleri trmaklar ve 
oteki •faktorlerle her ytl denizlere 400 milyon ton civannda su ta
§llldtgmt hesaplamt§lardtr. Okyanuslann ya§I boylece 1 milyar sene
den. fazla olsa gerektir. >Diinyamtzm ya§t ise 3 veya 4 milyar sene 
olarak hesaplanmt§tlr. 

Denizlerde Hayat 

Denizlerde ya§ayan canhlarm ~e§idi pek ~oktur. Yalmz bahklar 
19.000 tiirdiir. Fakat denizlerin her taraft canhlar baktmmdan aym 
derecede zengin degildir. Ktytdan denizlere ve a~tk denizlere dogru 
gittik\!e azahr. Bu baktmdan denizler ii~ biiyiik bolgeye aynhr : 

I - ~elf Bolgesi: Bitki ve hayvan baktmmdan en zengin bolge 
burastdtr. Zaten bitkiler ~actece bu bolgede yer ahr. <;iinkii bitki ha
yatt i\!in laztm olan I§lk ancak bu stg sularda bulunmaktadtr. Deniz 
bitkileri, ~e§itli su yosunlarmdan miite§ekkildir. Bunlann bir ktsmt 
5-6 metre boyunda §eritler halindedir. Deniz diplerinde hakiki ~aytr
hklar meydana getirirler. Varak ad1 verilen baz1 su yosunlan da ka
yalara yapt§Ik olarak ya§arlar. Stg denizlerdeki hayvanlara gelince, 
bunlann ba§hcalan §Unlardtr : Ihk denizlerde kayalara yapt§lk olarak 
y~ayan midyeler, istiridyeler ve kumlu dipierde ya§ayan yenge~, ka
rides ve istakoz gibi kabukiuiar ile tekir bahg1, dil bahg1 ve kum 
bahg1 gibi birtaktm yass1 bahklar, tropikal denizlerde say1s1z pollp 
ve madropoiar ve buniarm meydana getirdikleri mercan resifleri ara
smda ya§ayan inci istiridyeleri ve siingerler. 

II - A\!Ik Deniz Bcigesi : Bu beige, pianktonlann yani akmttlar
la siiriikienen irili ufakh canltiarm ~ok bol oidugu yerlerdir. Plank
tonlan meydana getiren hayvan ve bitkiler ~e§itlidir. Buniar diato· 
meier gibi mikroskobik su yosunlarmdan, baz1Ian fosfor l§Il ozelligine 
sahip olan kii~iik kabukiuiardan, ~e§itli meduzaiardan ve saytstz ba
hk yumurtas1 ve kurt~uklardan miite§ekkildir. Bu pianktoniar, ~e§it-

li bahkiarm besin maddeieridir. Bu sebepie bahklar siirii halinde 
pianktonlan takib ederler. Planktonlar bilhassa iki akmtmm birbiri
ne kan§ttgt yerlerde zengindir. Bu a<;tk denizierin diger onemli hay-
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vanlan, balinalar 'gibi biiyiik deniz memelileri ile ~e§itli bahklardir_ 
Bu bahklardan en ~ok rastlamlanlan, nisbeten s1cak denizlerde sar
dalya ve ton, soguk denizlerde de morina ve ringadir. Et~il bahklar
dan kopek bahklan da bu bOigede ya§arlar. Biitiin ~lk deniz ba
hklan y1I boyunca, mevsimden mevsime ·go~ ederler. Hu g~ sira
smda, baz1 aylar §elf bolgesine de girerek k1y1Iara da yakla§Irlar. 
Mesela Kuzey ve ~ denizlerinde yaz sonlannda uskumru ve rin
galar, Newfoundland ve islanda banklannda ise morinalar boldur. 
Hatta som ba1Ig1 gibi baz1Ian nehirlerin i~lerine kadar girerler. 

III - Derin Deniz Bolgesi: Hayat bak1mmdan \!Ok ifakirdir. Bu
rada basmc; c;ok yiiksektir. SICakhk azd1r ve I§Ik yoktur. Bu elveri§
s'iz §artlara ancak bir ka~ tiir uyabilmi§tir. Bunlarm §ekil ve bi
c;imleri. de diger hayvanlara hi~ benzemez. Bazllan mafsalh ve Zirh 
gi'bi sert bir kabuk i~indedir. Bazllarmm mideleri biitiin -vucudunu 
kaplayacak §ekilde. biiyiiktiir. Bazllan avlarm1 kolayca gormek ve on
Ian §a'§trtmak i·c;in her tara:fa fos'forlu I§Ik sa~ar. Baz1lannm g()zleri 
~k biiyiik ve yuvalarmdan f1rlam1§ gibidir; bir k1smmm ise g()zleri 
hie; yoktur. Bu derin deniz hayvanlarmm bir klsmmm dokuna·c;lan ~ok 
hassastlr ve viicudlarmm geri kalan k1smmm 5-6 kati biiyiikliigiinde
dir. Bu garip hayvanlar derin denizlerin koyu karanhg1 ic;inde kolo
niler halinde ya§arlar. 

'Biiyiik Deniz Akmtllan : 

Denizlerde ve okyanuslarda akmtl yoluyla sular uzak mesafe
lere ta§tmr. Bir nevi 1rmaklar kanahyla su ak1tllmasma benzer. Dii
tiin okyanuslarda ve a~1k denizlerde biiyiik su akmt1Ian bulundu~ 
tesbit olunmu§tur. 

Akmtllar ya tuzluluk ve seviye farkmdan, ya da siirekli riizgar
lardan meydana gelir. Bunlardan ba§ka, bir de yukar1da a~Iklanan 
medd ii cezir akmtllan vard1r. 

a) Tuzluluk ve Seviye Farkmdan Dogan Akmtllar: 

Bu nevi akmtllar; tuzluluk dereceleri, beslenmeleri ve buharl~
ma yolu ile su kaybetmeleri birbirinden ·farkh denizleri birle§tiren bo
gazlarda goriiliir. Buna en giizel omek istanbul ve <;anakkale bogaz
landir. Bunlar beslenme §artlan birbirinden .farkh iki denizi, Kara
deniz ve Akdenizi birle'§tiriyorlar. Akdeniz'e nazaran c;ok daha kiic;iik 
oldugu halde Karadeniz, gerek akarsularla, gerek yagmurlarla daha 
~ok su ahr. Ustelik Akdeniz'e nazaran daha serin bir oolgede bulu-

Tefsir. C. IX. F . 279 
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nur. Bu ~artlar altmda, Karadeniz'in fazla sulan Akdeniz'e bo§ahr. 
Meydana gelep akmt1 sat1htad1r. <;iinkii Karadeniz'in tuzlulugu (% 18), 
Akdeniz'inkinden ( % 38) iki kat daha azd1r. Satlhtaki akmtl bilhas
sa bogazlann dar akmt1smm altmda bir de ters yonde ilerleyen bir 
alt akmt1 vard1r. Fakat bu akmt1 iisttekine nazaran zayiftlr. Bu 
nevi akmtllara diinyamn diger yerlerindeki bogazlarda da rastlamr. 
(Ker~. Cebelitank, Babiilmendep, Baltlk bogazlan vs. de oldugu gi-

. bi). 
b)' Okyanus Akmtllan : Akmtiiarm ikinci ~e§idi, okyanuslarm 

yiizeylerinde goriilen biiyiik akmt1Iard1r. Bunlarm geni§ligi bazan 
yiizlerce kilometreyi bulur. 'Bu akmtllan siirekli alize riizgarlan do
gurur. Her iki yanmkiirede kuzeydogu ve giineydogudan ekvatora dog
ru hie; durmadan ve hie; yon degi§tirmeden esen alizeler, okyanwsun 
yiizey sulanm bat1ya dogru siiriikleyerek okyanus akmtllarm1 nley
dana getirirler. IA.ncak Hint Okyanusu'nun kuzey k1smmda bunlG~.nn 

sebebi muson riizgarland1r. Bu yuzden buradaki akmtllar musonla
rm yonii degi§tikc;e yon degi§tirirler. 

Okanuslar iizerindeki biiyiik akmtllan g6steren bir harita ince
lenirse, bunlarm Atlas Okyanusunda ve Biiyiik Okyanusta, her iki 
yanmkiirede hirer halka meydana getirdigi goriiliir. Bu halkalann 
arasmda ve ekvatoral bolgede aksi yonde ilerleyen ters akmtuar mey
dana gelmi§tir. Sular, akmtl halkalan boyunca ekvatoral bolgede ba
tiya dogru siiriiklenirler. Sonra onlerine 91kan karalarm §ekline uya
rak, daha yiiksek enlemlere dogru k1vnhrlar. Bazan burunlara, ada
lara ~arparak kollara aynllrlar. Okyanus akmtllanmn halka §eklini 
almas1, yerin donmesinden ileri gelen sapma yiiziinden olur. Bu hal
kalarm bat1 yansmda sular s1caktlr. <;iinkii bunlar, ekvatoral bolge
den buralara siiriiklenmi§ olan sulard1r. Akmtl halkalarmm dogu 

. ' yansmdaki sular soguktur. <;iinkii bunlar, buraya daha serin yerler-
den gelmi§lerdir. Hem de buralarda, alizelerin siiriikledigi i.\st sula
rm yerine alttan soguk dip sulan ~1kar. Akmtl halkalarmm ortas1 
durgundur. Bazan buralarda, dalgalarm klyilardan kopard1g1 ve 
akmtllarm siiriikleyip getirdiklerl su yosunlan birikir. Kuzey Atlas 
Okyanusundaki akmb halkasmm ortasmda ~ok say1da toplanan Sa~
gassum yo.sunlan, buraya Sargasso Denizi admm verilmesine sebep 
olmu§tur. Okyanuslarda bu akmtllardan ba§ka kutup bolgelerinden 
glen soguk su akmt1lan da goriiliir. 

Buraya kadar yalmz okyanuslann yiizeyindeki su akmtllanndan 
bahsettik. Fakat gerc;ekte okyanuslarm biiyiik derinliklerinde de su
lar durgun degildir. Kutup bolgesinde soguyan iist sular agtrla~arak 
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dibe inerler ve buradan ekvatora dogru ilerler. Ekvatorda tekrar yi.ik
selerek ISimrlar ve yeniden kuzey akmtllanyla kutup bOigesine do
nerler. Derin sularda ya§ayan hayvanlara gerakli olan oksijeni bu dip · 
akmtllan saglar. Eger sular okyanus yiizeyi ile dibi arasmda bu §e
kilde dola§masaydi, derin sulardaki oksijen zamanla tiikenir ve bu
ralarda hayvanlarm ya§amasma imkan kalmazd1. Dip sularmm bu do
Ia~Iml son derece yav~t1r. 

~imdi akmtllar hakkmda bu gene! bilgileri edindi~teri sonra her 
bir okyanusta goriilen biiyi.ik yiizey akmtllanm gOzden g~irelim. 
Bunlann gemicilik ve iklim bak1mmdan onemleri ~ok biiyi.iktiir. 

1 -- Atlas Okyanusu rAkmtilan : 

:Atlas Okyanusunda aliz·eler ekvatorun kuzeyinde ve giineyinde 
sular1 bat1ya dogru siiriikleyerek geni§ kuzey ekvatoral ve giiney ek
vatoral akmtllanm meydana getirirler. Bunlarm arasmda doguya 
dogru Uerleyen dar bir ters akmtl vard1r. 

Giiney ekvator akmtiSI, Giiney Amerika k1yllan ile kar§Ila§mca 
iki kola aynhr. Bunlardan biri giineye doner; s1cak Brezilya akmt1s1 
ad1 altmda batl riiz.garlan ku§agma kadar uzamr ve orada doguya 
donerek Afrika'ya yonelir. Sonra kuzeye donerek Giineybatl Afrika 
klytlannda Benguela akmt1s1 ad1m ahr. Bu, soguk akmtld1r ve gu
ney ekvator akmtlsma kan§lr. 

Giiney ekvator akmtlsmm oteki kolu Anti! Denizinden ge~erek 

Meksika korfezine girer. Kuzey ekvator . akmtlsmm bir k1sm1 da gene 
Antil Denizinden g~erek Meksika korfezine sokulur. Fakat diger kts
ml saga dogru sapar Antillerin dogu k1y1Ianm ta'kib ederek kuzeye 
dogru ilerler. Giiney ve kuzey ekvator akmtllanmn s1cak sulan, Mek
sika Korfezinde su seviyesinin yiikselmesine sebep olur. Bu yi.izden kor
fezin fazla sulan Florida Bogazmdan Atlas Okyanusuna dogru akar. 
i§te bu akmtlya Gulf Stream ad1 verilir. Gulf Stream ~ok siir'atli, ge
ni§, derin ve s1cak bir akmtld1r. Florida Bogazmm a~1klannda, kuzey . 
ekvator akmtlsmm Antillerin dl§mda dola§an kolu da Gulf Stre.am'a 
kan'§tr. Gulf Stream once kuzeye donerek kl)'lya paralel olarak ilerler. 
Fakat bu s1rada gittik~e yay1hr, kalmhg1 ve s1cakhgl azahr. Gulf 
Stream'm bir kolu ispanya a~1klarmda giineye donerek Afrika kiylla
nndaki soguk Kanarya akmtls1m meydana getlrir. Bu akmt1 nihayet 
kuzey ekvator akmtls1yla birle§ir. Fakat Gulf Stream sularmm biiyi.ik 
bir k1sm1 kuzeydoguya dogru siiriiklenerek Britanya tak1madalanm ve 
Norve~ klytlanm yalar. Giiney islanda ktyllarma da bir kol gonderir. 

"\ 
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Tropikal bOlgenin steak sularmm A vrupa'ya dogru ooylece devamh bir 
§ekilde suruklenmesi, bu ktt'amn kuzeybatl ktsmmda iklimin yumu
§ak olmasm1 saglar. 

Atlas Okyanusunun en onemli soguk su akmt1St Labrador akmtl
stdlr. Bu akmtl Baffin korfezinden gelerek Labrador k1y1lan boyunca 
ilerler ve ~ok say1da aysberg getirir. Labrador akmtls1 Gulf Stream ile 
Newfoudland yakmlarmda kar§Ila'§lr. Bu s1cak ve soguk sulann kar§l
la§masl yuziinden bu o5lgede ~ok sis meydana gelir. Labrador akmtl
Sl, k1y1 ile Gulf Stream arasmda guneye dogru ilerler ve burada «s<r 
guk duvar)) adm1 allr. Bu soguk akmtmm ag1r sulan, Hatteras burnu
nun yakmlannda Gulf Stream'm sulan altma dalarak kaybolur. 

Guney yanmkurede, k1t'alarm giiney u~lan ile Antartika arasm
daki geni§ denizlerde sular §iddetli ve surekli bat1 ruzgarlan ile doguya 
dogru suruklenir. Buna guney yanmkurenin batl ruzgarlan akmt1Sl 
ad1 verilir. 

2 - Buyuk Okyanus Akmt1lan: 

Buradaki durum da Atlas Okyanusundakine ~ok benzer. Fakat 
akmtl halkalan daha biiyiik ~aptad1r. Buyiik okyanusta da kuzeyde 
ve .guneyde iki ekvatoral akmtl ile bunlar arasmda bir ters ekvatoral 
akmt1 vard1r. Kuzeydeki akmtl halka~mm dogu yansmda bulunan so
guk KaUforniya akmt1s1 Kanarya akmt1smm, giineydeki akmt1 halka
smm dogu k1smmda bulunan Humboldt ve Peru soguk akmtllan da 
Benguela akmtlsmm kar§Illg1d1r. Fakat Buyuk Okyanusun Qin Hindi 
ve Bat1 Amerika k1y1larmda akmtllarm yonu Muson riizgarlarimn te'
siri altmda mevsimlik deg~ikliklere ugrar. Orta Amerika'mn batlsm
da akmt1 daima k1ytya paraleldir. Fakat kl§m guneydoguya, yazm ku
zeybatlya ilerler. Buyiik Okyanusun batlsmda Guney Qin denizi Mek
sika korfezinin rolune benzeyen bir durum gasterir. Fakat kl§lll ku
zeydogu musonlan bu denizin sulanm Malakka bogazmdan ve diger 
bogazlardan Hint Okyanusuna surukler. Buna kar§lhk yazm guneyba
tl musonla.n eserken Qin Denizinin s1eak sulan Filipinler ve Formoza 
arasmdan g~erek Japonya'nm dogu k1y1larma dogru ilerler. Burada 
bu s1cak akmtlya Kuro ~iyo ad1 verilir. Kuro ~iyo ile Japonya arasma 
soguk Oya ~iyo akmt1s1 sokulur. 

3 - Hint Okyanusu Akmtllan : 

Bu Okyanusta akmtl baklmmdan iki ayn bolge se;:ilir: Guney 
Hint Okyanusunda akmtl durumu oteki okyanuslardakine benzer. Ba-

Na 

ti 
ta 
yc 
m 
al 
at 

'ba 
lu 
de 
ri.J 
ed 
ra 
ru 

se 

ol; 
:ra 



l 

r 

\ 

Nahl, 10-11) HADtSLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSiRi 4445 

t1 Avusturalya k1y1lartndaki soguk akmt1 kuzeye dogru ilerler ve ba
tlya dogru donerek ekvator akmt1s1m meydana getirir. Bu s1cak akm
b, Afrika'ya kadar uzand1ktan sonra Madagaskar'm iki yanmdan ge~ 
~erek giineye iner. Hint Okyanusunun bu k1smmda akmtllann yonii 
mevsimlik degi~ikliklere ugramaz. 

Halbuki ekvatorun kuzeyinde Hind O~yanusunda sularm hareke- · 
ti muson riizgarlanna baghd1r. Kuzeydogu musonu sulan online ka
tarak Benguela korfezi ve Umman Denizinde saat yelkovamnm aksi 
yonde siiriikler. Bu s1rada ekvator boyunca bir ters akmtmm meyda
na geldigi goriiliir. Buna kar§thk yazm guneybat1 musonunun te'siri 
altmda akmtllami yonu tersine doner. Bu defa sular aym yerlerde sa
at yelkovamn1n ilerledigi yonde hareket ederler. 

Tatll Su 

Tat11 suyun macerasmdan soz etmeden once bu konuda varid olan 
. baz1 ayetleri zikretmeye ~ah§aca~m. Kur'an-1 Kerim riizgarlarm, bu
lutlann onemine i§aretle tat11 su kaynag1 olarak aralarmdaki ili§kiler
den soz eder ve riizgarlarm bulutlan ta'§1dtgm1 belirtir. Bulut ~e§itle
rine ve salktm bulutlann kar ve dolu gibi yagi'§lar getirdigine i§aret 
eder. Bulutiann ta§mmasmda ve yagmurun yagmasmda en biiyiik 
faktoriin riizgar oldugunu ve riizgarm buhar yiiklii bulutlan ta§ldlgl
na i§aret eder. 'Aynca yagmur yiiklii bulutlarla yagmur yiiklii olma~ 
yan bulutlar arasmda fark gazetir: 

1 - «~iiphesiz ki; goklerin ve yerin yaratlh§mda, gece ile giindii
ziin degi§mesinde, insanlara yararh §eylerle denizde ak1p (giden) ge
milerde, Allah'm ~gokten indirip, yeryiiziinii oliimiinden sonra diriltti
gi suda, her tiirlii canhy1 orada yaymasmda, riizgarlann degi'§tlrilme
sinde, ~gokle yer arasmda emre haz1r bekleyen bulutta elbette akleden 

• bir'kavim i~in ayetler vard1r.» (Bakara, 164) 
2 - «0, Allah'tlr ki, riizgarlan gonderir de onunla bulutlart 

sevkeder.» (Rum, 48) 

3 - «Allah, riizgarlan g'Onderip de bulutlan harekete getirmekte 
oland1r. Darken o· bulutu olii topraga sevkedip onunla oliimiinden son
ra yeri diriltiriz. l§te Oliilerin dirilmesi de bOyledir.» (Fat1r, 9) 

4 _. <ffiilmez misin ki Allah bulutlan surer, sonra onlan bir ara
ya getirip list iiste ytgar. Ve sen onlann arasmdan yagmur yagd1~m 
goriirsiin. Gokten i~inde dolu bulunan daglar gibi bulutlar indirir. Di
ledigini ona ugratlr ve dilediginden onu uzak tutar. Onun §iiD§eginin 
panltlsi nerdeyse gozleri ahvr,recekb> (Nur, 43) 
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5 - <cO, Allah't1r ki, riizgarlan gonderir de onunla bulutlan sev
keder. GOkte onlan diledigi gibi yayar, onu par~a par~a da kllar. N.i
hayet onlann arasmdan yagmurun ~1kt1gm1 goriirsiin. 0 yagmuru kul
larmdan diledigine nasib 'eder de onlar da sevinirler. Ve birbirlerine 
mujdelerler.)) (Rum, 48) . 

6 - «i·~tiginiz suyu gormez misiniz? Onu buluttan siz mi indir-
diniz? Yo'ksa biz miyiz indiren?)) (Vak1a, 68-69) · 

7 - <cSize karalarm ve denizlerin karanhklannda yol gosteren 
kimdir? Rahmetinin oniinde rtizgarlan miijdeci olarak gonderen kim
dir? Alla'h ile beraber ba§ka ilah var m1d1r? Allah, onlann ~irk ko§
tuklan §eylerden ~ok yiicedir.)) (Neml, 63) 

8 - <<'Eger biz bir riizgar gonderir ve onlar da ekinleri sararml§ 
goriirlerse muhakkak ardmdan (Allah'l ve l}imetlerini) inkara koyu
Iurlar.)) (RUm, 51) 

9 -- <<Odur ki rahmetinin oniinde riizgan miijdeci olarak gonde
rir. Nihayet bunlar, ag1r yiiklii bulutlan ytiklendiginde Biz onu alii 
bir memlekete gonderir, su indirir ve onunla her tiir mahsulleri ~ti§
tiririz. i§te oltileri de bOylece ~1kannz. Ta ki, iyice dii§tini.ip ibret ala
smlz.)) (A'rat, 57) 

insanoglu ne kadar ilini geli§mcler kaydederse etsin, hi~ bir za
man rtizgarlan kendi arzusuna gore hareket ettiremeyecektir. Atom 
enerjisini kullansa da ~ok dar bir smmn otesinde r'iizgarlan 'hiikmii 
altma alamayacaktlr. Bunun sebebine gelince ·gtine§ her Yil diinya
miza yiizbinlerce atom bombas1 giiciinde enerji gondermektedir. Bunu· 
btituntiyle elde etmek mtimkiin degildir. I§te elde edilen bu giine'§ ener
jisi riizgarlarm hareketine yon vermektedir. Kur'an-1 Kerim de bu 
noktaya i§aretle §oyle der : 

10 - <<Riizgarlan · da a§Ilay1c1 olarak gonderdik. Gokten su indi
rip onunla sizi sulad1k. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz, saklayamaz
dlmZ.>> (H1cr, 22) 

Biziin i~tigimiz, kandig1m1z, tath sularm ash; ister 1rmaklardan, 
ister kuyulardan, ister 9e§melerden gelsin yagmurun bulutlardan ge
lebilmesi i9in bulutlarm su buhanyla yiiklenmesi ve ruzgarlar tarafm
dan ta§mmas1 gerekir. Kur'an-1 Kerim bunu bulutlarm a§1lamas1 ola
rak ta'bir etmektedir. Yani bulutlar su buhanyla a§llanacaktlr ki yag
mur yagsm. <cRiizgarlan da a§IlaYICl olarak. gonderdik. GOkten su in
dirip onunla sizi sulad1k. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.>> (H1cr, 22) 
e<Indirmek)) ta'biri iizerinde biraz durmak gerekir. Riizgarlann a§Ila
masl sonucunda yagmur inmektedir. Ayette biriktirip saklanmak ko
nusu iizerinde de durulmakta ki bu, yeryiizii ile goky'iizii arasmda tat-
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h su dola§Imma i§arettir. Aslmda tatl1 su belli bir yerde saklanrm§ de
gildir. Aksine surekli deveranla akar. Eskiden baz1 milletler yagmurun 
gckyuzunde sakll bir hazineden aktlgm1, bu haz1nenin kaplSl a~llmca 
yagmurun yagd1gm1 kabul ederlerdi. Nitekim eski Mlslr'lllar, bir giin 
gelip yagmur sularmm tiikenecegini ve bir daha ellerine su ge~meye
cegini soyleyerek yunanhlan tehdid ederler ve kendilerinin ise her yll 
yenilenen biiyiik bir okyanustan gelen Nil nehri · ile sulanm elde ede
ceklerini soylerlerdi. E.skiden baz1 bilginler bu ayetteki a§J.iama ta'bi
rini riizgann bitkileri a§1lamas1 olarak ifade etmi§lerdir. Bilindigi gi
bi riizgarlar bitkileri a§tlar ve bu a§Ilama tarz1 eski Yunandan beri bi
linmektedir. Ancak bize gore buradaki a§Ilaytcl ta'birini bitkileri a§l

laylcl olarak almak, ayet.in diger ooliimleri arasmda baglant1 kurama
maktan · dogmaktad1r. Kur'an'm riizgarlarm bitkileri a§1lamas1 konu
suna ba§ka hi~ bir ayette temas ettigini gormiiyoruz. Ancak o zaman 
riizgarlar vas1tas1yla bitkilerin a§Ilandl~ biliniyordu. Bugiin ise bu
lutlann da, riizgarlar kanahyla yagmuru ta§Idlklan ortaya ~1kt1. Bu 
da Kur'an'm bir i'caz1d1r. Kur'an mucizesi belirli bir kUltiir veya bir 
~agda kalmaz, her ~aga hitab eder. 

i:nsan hayatl iizerinde l.Sldan .sonra en onemli etken, atmosfer 
claylan arasmda yagmurdur. <;iinkii yagmur yeryiizundeki tat11 su
Jarm kaynag1d1r. Bize bol iiriinler saglayan tanm hayatl yagmura da
yamr. Bir b'olgede yagmur yagmad1g1 zaman, kurakhk olunca sadece 
tanm hayatl olmekle kalmaz, her tiirlii organik hayat da mahvolur. 
i:ster sulama kanallanyla, ister dogrudan dogruya yagmur sulanyla 
~ulanml§ olsun toprak ve tanm her zaman bol yagmur~ dayahd1r. Ta 
ilk ~aglardan beri in.sanlar yagmurun kendi hayatlan ve hayvanlann 
hayah iizerindeki etkisini gormii§lerdi. Ve yagmur yagmad1g1 sene bu
nu biiyii ve ~e§itli tapmmalarla yagdtrmaga <;ah§ffil§lardir. Bugiin de 
medeni milletlerin bir ~ogu yagmur duasma ~1kmaktad1rlar. Yagmur 
duas1 kitab ve siinnet'le sabittir. Nitekim Kur'an-1 Kerim'de buyrulur 
ki: «Rabbtmza istigfar edin, muhakkak ki 0, ~ok bagt§layandtr. Size 
gogii bol bol indirir.» (Hud, 52) Allah'm Rasulii de yagmur duasma 
~1km1§ ve yagmur yagd1rmasm1 Cenab-1 Allah'tan niyaz etmi§tir; .hat
ta dualannm birisi §6yledir : Allah'Im, bizi yagmurla sula, bizi iimi
dini kesenlerden eyleme. 'Alla'h'1m kullann, §ehirlerin ugradtklan zor
luktan, a~hktan ve stkmtldan dolayt ancak Sana §ikayet ederiz. Al
lah'tm bize bugday yeti§tir, siit gender. Yeryiiziiniin bereketlerinden 
bitir, gokyiiziiniin bereketlerinden yeti§tir. Senden ba§ka kimsenin kal
diramayacagl musibetleri iizerimizden kald1r. Allah'tm senden mag-
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firet dileriz. Qiinkii sen gok bagt§layansm. Bize gi)kten bol bol yag
mur indir. 

Kurakhk konusunda gerek ilerlemi~ milletler, gerekse geri kal
mt§ milletler Allah'tan yard1m istemeyi her zaman igin denemi§ler
dir. Yagmur, orta doguda mevsimden mevsime belli bOlgelerde biiyiik 
farkhhklar arzeder. GOkten yagmur yagdtrmak ve ceninin cinsiyetini 
ana karmnda iken bilmek gibi baz1 konular iizerinde ktsaca dunnak 
istiyorum. Lokmfm suresinde §Dyle buyrulur : · .. Ktyametiri ne vakit 
kopacagmm ilmi Allah'm katmdadtr. Yagmuru 0 yagdmr. Rahim
Jerde olam 0 bilir. Bir kimse yarm ne kazanacagtm ve nerede olece
gini bilmez. ~iiphesiz ki Allah Alim'dir, Habir'dir.» (Lokman, 34). 
Sun'i yagmurlamaya ktsaca temas ettikten sonra bu ayetin agtklama
sma tekrar donecegiz. Yagmur yagdtrabilecek bulutlann stkl§tml~a
Sl yoluyla sun'i yagmurlama yaptlmaya gah§llffit§tlr. Giiniimiizde sun'i 
yagmurlama metodlan tatbik edilmektedir. Ancak gok pahahya mal 
olmakta hem de biiyiik tehlikeler arzetmektedir. Pakistan'da, Mlstr'da, 
sun'i yagmurlama 9ah§malan yaptlmaktadtr. Amerika gibi biiyiik dev-

. letler bu i§i son derece geli~tirmi§lerdir. Sun'i yagmurlamada Ame
rika'mn ta'kib ettigi metod, ilmi noktadan pek ·gok hiicumlara ma'ruz 

. kalmt§tlr. Nitekim 1953 ytlmda Birle§ik Devletler hiikiimeti bu ko
nuyu dam§mak iizere · bir komisyon te§kil etmi§tir. Sun'i yagmurla
ma miies..<".eselerinin g-ah§malanm incelemi§, salahiyetlerini takdir et
mi:§ ziraat ve hayvancthk konusunda fayda ve zararlanm ara§tlrmt§
tlr. Bu kururn Amerika'da ve Amerika dt§mda uygulanan <;:e§itli me
todlan ~zun uzadtya ara§ttrmt§ ve bir<;:ok istatistikler gtkarmt§tlr. Ay
riCa sun'i yagmurlamayl ilmi yonden tedkik eden bir ba§ka kuru! da 

· <;:all§malar yaprm§. Vanlan netice, bir bildiri ile umumi efkara a91k
Ianm~t1r. Bu bildiride sun'i yagmurlama i§iyle ugra§an bazi miiesse
selerin tecriibelerinden ortaya <;:Ikan parlak arzulann kesin neticelere 
kavu§rnayan · hayaller oldugu ifade edilmi§tir. 1927 y1hnda Amerika 
Astronomi Konseyi ge<;:mi~ on y1l i<;:erisinde yapllan sun'i yagmurla
ma tecriibelerinin ilmi tecriibe durumundan oteye g~medigini a91kla
m~tlr. Bugiin kullamlan metodlarm geli§tirilmesi gerektigini ve bu 
metodlarm, geli§tirilmesinden sonra ba§arih olabilecegini ~Iklaml'§tlr. 
Bu bildiriye gore, yap1lan sun'i yagmurlamamn birtakim ilmi metod
lara dayandmlmas1 gerekir. 1958 y1lmda yaymlanan Milli ilimler Ku
rultaymm astronomik bildirilerinde de bu konu tarti§llffil§tlr. Ve ora
da insanoglunun, atmosfer tabakasma ha.kimiyet saglayabllme imkan
larmm ara§tmldigl belirtilmi§tir. Bu konuda birtaklm tecriibelerin ya
ptlmasi i<;:in yetenekli elemanlarm yeti§tirilmesi tavsiye edilmi§, me-
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teoroloji sahasmda oldugu gibi, diger alanlarda da pek '90k yeti§kin 
elemanm geregine i§aret olunmu§tur. Bilahare Birle§ik Devletler hii
kiimeti tarafmdan toplanan isti§ari kurulun ald1g1 kararlarla yaptl~ 
ta,vsiyelerin en onemlileri §Unlard1r : 

a) Geni§ \!8.1pta meteorolojik g6zlemler ve ara§tlrmalar yapilma
lldir. Bu konuda c;:all§anlar desteklenmelidir. 

b) Bu ara§tlrmalarda saglam ilmi metod uygulanmah, denetim 
ve gozetim tatbik olunmahd1r. 

c) Bu konuyla ilgili her tiirlii kolayllkl~r saglanmas1 gerektigi 
gibi, arac;: ve gerec;:ler de te'min edilmelidir. Bu kurula bildiri sunan 
bilim adamlarmdan biri sun'i yagmurlamamn yapllmadigi giinle ya
plldigi gun arasmda % 30 oramnda fazla yagi§ elde edildigini belirt
mi§tir. Elbetteki bilginler sun'i yagmurlama konusunda ilerde daha 
geni§ c;:ah§malar ve daha biiyiik ke§iflerde bulunacaklardir. isti§ari ku
rula sunulan bildirilerin birisinde ozellikle bulutlann olu§umu konu
sunda c;:ah§Ilmas1 gerektigi ifade olunmw~tur. Ve sun'i yagmurlama
nm ba§anya kavu§abilmesi i\!in yagmur ve karm olu§umunda tabiatm 
izledigi yollan iyice tedkik etmenin ve bu konuda elde edilecek bilgi
lerin onemine i§aret olunmU§tur. Bugunkii sun'i yagmurlama metod
larmm karanhga kur§un s1kmak anlamma geldigi, fakat tamamen ba
§riSIZ da olmad1g1 ifade olunmaktad1r. 

1958 yth §Ubat aymda toplanan sun'i yagmurlama kongrelerinin 
birisinde a§a~daki ihtiyac;:lar belirtilmi§tir: 

a) Yogunla§malarm ol\!iilmesi i\!in ~ok hassas ara\!lar. 
b) Yagmur damlaciklarmm hacminin Ol\!iilmesi ic;:in ~ok hassas 

Metler. 
c) Bulutlann ta§1d1g1 toplam yagmur miktannm olc;:iilmesi i~in 

yeni arac;lann bul unmas1. 
_, d) Bulutlardaki elektriklenmenin olc;:iilmesi ic;:in yeni ara~larm 

ke§fi. 
GOriiliiyor ki sun'i yagmurlama alamnda yapllan ilmi ara§tlrma

lann ag1rh~m, bulutlardaki su orammn tesbiti te§kil etmektedir. Ame
rika'hlar Biiyiik Okyanus kiytlannda meydana gelen f1rtmalarla bir
likte yagmurun ya~§ §eklini denemi§ler ve bu hususta §U gozlemlerl 
yapmi§lardir : 

a) Yagmurlann ihtiva ettigi su oram. 
b) · Yogunla§ma ameliyesinin yig1lma derecesi. 
c) Basmc;, ISI ve 1 cm2 ye dii§~n yagmur gibi belirli hava Ol~u..: 

leri. Yeryiiziindeki elektrikli alanlanrt degi§me oram. Boylece normal 
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yagi§la sun'i yagmurlama oranlan arasmda kar§Ila§tlrma imkam el
de edilmi§tir. 

Ba§ taraftaki ayetin (Lokman, 34) yorumu: Varhgm en son ha
beri k1yamet giiniiniin bllgisi Allah katmdadlr. Yagmurun ve ana kar
mn:daki ceninin cinsiyetini 0 bilir. insanlar Allah'm bilgisini ihata 
edemezler. Ancak k1yametin bazi alametleri vard1r ki o alametlerle kl
yametin ne zaman vuku bulacagm1 anlarlar. Tlpk1 bunun gibi yag
murun ne zaman yagacagma dair de i§aretler vard1r. Bilginler bu i~a
retleri elde ederek ~;~itli yollarla yagmurun ne zaman yagacagm1 bil
direcekleri gibi, sun'i yollarla da yagmur yagd1rabilirler. Keza ~ok dar 
~er~eve i~erisinde de olsa ana karmndaki yavrunun cinsiyetini ogre
nebilme imkam dogabilir. Bu demektir ki, bu ii~ konuyu insan kesin 
olmamakla beraber dar bir ~e~eve i~erisinde ogrenebilme imkamna 
sahib olabilir. RlZlk ile insamn nerede olebilecegi konusunda ise ayet-1 
celile bilmenin imkans1z oldugunu serahatle iofAde etmekte, en kii~iik 
bir bilgi elde etmenin mfunkiin olamayacagm1 bildirmektedir. ~iiphe
siz 'ki en dogruyu bilen Allah'tlr. (M. Cemaledd-in el-Fendi, :Allah ve 
Kainat, 116 - 136) 

«Muhakkak ki bunda tefekklir eden bir topluluk i~in ayetler var
dlr.» Yarat1cmm varhgma ve hikmetine delalet eden deliller vard1r. 
Bir tanenin yeryiiziine dii§iip i~ine nemin sizmasiyla iistten yanhp 
buradan agacm govdesinin ~1kmas1; alttan yanhp burdan damarlarm 
c;1kmas1; sonra bunlarm geli§ip yapraklann, c;i~eklerin, ba§aklarm, 
meyvelerin meydana gelmesi ve onlardan her birinin maddeleri bir 
olmasma ragmen muhtelif §ekillere ve tabiatlara sahip cisimleri ih
tiva etmeleri ve siifli tabiatlarm feleki te'sirlerin hepsine birden mii
nasebetinin aym olmasl gibi hus11slan dii§iinen bir kimse; bunlarm 
kar§Itlarmdan uzak ve benzerlerinden miinezzeh muhtar bir failin fii
linden ibaret oldugunu anlar. (Kadi Beydavi, Envar et-Tenzil, HI, 
588) 

Bitkiler alemindeki harikalan Lawrence Cotton Waker; Orman
larm Sicil Defterindeki Gerc;ekler isimli makalesinde §6yle anlat1yor : 

Bir~ok ki§'i vadilerin dibinden sarp daglann tepelerine bakarlar ve 
kar§Ila§tlklan azameti Allah'a atfederler. Yahut kas1rganm c;Ikard1g1 
giiriiltiiyii duyarlar, aga:c;larm dahm klrdigmi, bitkilerin boynunu biik
tiigiinii goriirler d~ Alla'h'm ayetlerinden birisini gormenin iirpertisiy
le c;arp1hrlar. Allah'm kainattaki azameti ka~1smda iinlii Silleyman 
Peygamberin miilkii bile son derece basit ve degersiz kahr. 

Bu kainatm sonsuz giizelliklerinin yiicelerin yiicesi Yaratlc1 tara
fmdan var edildigi bir ger~ektir. Fakat insamn bu noktada durup kal-
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mas1, hayret ve deh§etle onlan seyr-etmesi, usta bir marangozun elin
den ~Ikan harika bir eserin kaf§Ismdaki duru§una benzer. Bu san'at 
eeerindeki fevkalade oymalara ve i§lemelere dikkat edecegine onun dl§ 
stisune kaptmr kendisini. 

Eger Allah'm i~inde ya§ad1~m1z kainata koydugu nizam1; sade
ce vadilerin tabamna, ruzgar ve yagmurlarla . kopanllp getirilen top
rak tabakalarmm birikmesi sonucu verimli arazilerin olu§mas1 gibi ta
bii faktOrlere munhas1r kalsayd1, bu huslls bitki fizyolojisi ve jeoloji 
bilginleri nokta-i nazarmdan gayet ehemmiyetsiz bir nokta olarak ka
hrdl. 'insanm bu kainat harikasm1 ve onun otesindeki ilahi kudret ve 
hikmeti kavray1p anlayabilmesi it;in, onu dikkatle inceleyip tarlalarda 
ve ormanlarda meydana gelen olaylan dikkat ve itina ile ta'kib etme
si gerekir. i§te o zaman onlar ki, tabiatm otesinde insan aklmm kav
ramaktan aciz kaldlgl, ki.in'hi.ine vaklf olamadlgl fevkalade usti.inli.ik
Ier vard1r ve bunlar ki§iyi Allah'a imana, O'nun kudret ve a:zametini 
kabule zorlar. 

c<Hlristiyanllk ve Fiziki ilimler)) adll eserinde Karl Haim der ki : 
ccKainatta kar§Ila§tlglmlZ §a§IrtlCl olaylar, bize, sadece Allah'a 

inanma f1rsat1 vermekle kalmaz; aym zamanda inanmaya da zorlar. 
Ronesans'tan sonra kainattan alman delillerle Allah'm varllgm1 isbat 
metodu yeniden ortaya c;1ktl. <;unku daha onceleri kainattan almma 
deliller ile ~llah'm varhgm1 is bat eden g6ri.i§ler yok · olmu§tur. Rone
sansla ile birlikte otomatizmin ye mekanik gorti§Ierin iflas1yla tekrar 
zihinlere yerle§meye ba§lami§tir.>> 

Ben bu makaleyi kendi meslegim a~lSmdan kaleme ahyorum, c;iin
ku ben ormanlar i.izerinde \!ah§ma yapml§, botanik ilminde ehliyet ka
zanml§ ve bitki fizyolojisi ve kolonileri uzerinde incelemelerde bulun
mu§ birisiyim. Boylece kendi sahamda gordugum, Allah'm varhg1yla 
ilgili delilleri ortaya koyacag1m. 

Adirondac daglarmda kumlar gorultir. Ki bu kumlarm ash, ~ok 
eski jeolojik devirlerde buz nehirleri vas1tas1yla oraya toplanmi§tlr. Bir
taklm protein elementlerinin eksikligi yuzunden burada asitli toprak
Iar ~ok az bulunur. Organik maddelerin analizi sonunda meydana gel
mi§ olmas1 nedeniyle, sulann ak1tt1g1 potasyum elementi de c;ok azd1r. 
Bu elementten sadece organik maddelerin bile§imine katllan k1snn top
rakta kahr. Bu kumluk yamac;larda c;am, spurce, hemlock gibi aga\!
lar vard1 eskiden. Ancak tabii durumun rahathgi ve topra,gm ekilebilir 
hale getirilmesinin kolayhg1 yi.izi.inden zamanla bu agac;Iar sokilldi.i ve 
yerini tarm1a elveri§li toprak alanlan ald1. Yi.iz y1l sonra topraktaki 
elementler tukendiginden toprak son derece verimsiz ve ~orak hale 
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geldi. yiinkii bu esnada durmadan ekilmi§ ve siirillmii§tii. Sonra ye
niden 90rakla§an bu topraklarda aga\! dikimine ba§landl. 

<;am, kestane, koknar, spurce, hemlock gibi aga\!lann ekiminden 
k1sa bir sure sonra topragm potasyum bakimmdan zay1f olmas1 aga\!
larda etkisini gosterdi. Bu aga\!larm ekimi ve yeti§tirilmesi iizerine ya
pllan 9al1§malar ve ara§tlrmalar gostermi§tir ki, yeri degi§tirilmi§ olap 
baz1 ince kabuklu aga\!larm -ki Birch bunlar arasmda yer ahr- yap
ragmda topraktan eksik miktarda bulunan potasyumun etkileri son 
derece anormal renklerin ortaya \!lkmasma sebep olmu§tur. Bu vasitay
la 0 agacm yeti§tigi topragm sahip bulundugu bir90k ozellikleri og
renmek miimkiindiir. Boylece o tapragm bulundugu mmt1kada ne tiir 
aga\! yeti~tirilebilecegi dahi tesbit edilebilir. 

Boylelikle insanlarm kendi elleriyle sebep alduklan hatalan du
zeltmek i9ln, Cenab-1 Allah bize ne kadar yard1mc1 ve e§Siz bir avn ii 
inayet sahibi aldugunu gostermi'§ aluyor. 

Allah, kendi lutuf ve keremiyle bize hemlock, spurce ve \!am, kok
nar gibi aga~larm ekimi i\!in elveri§li topraklan bulma imkamm lut
fetmi§tir. iktisadi onemi pek biiyiik alan Scatlande \!am1 gibi aga\!
larm hangi mmtlkada ne miktarda yeti§tirilebilecegi imkamm da bah
§etmi§tir. Ki bunlarda topragm potasyum bak1mmdan zengin veya fa
kir olmasmm bir etkisi yoktiir. Aynca baz1 aga\!larm degi§ik mmtlka
larda yeti§tirilmesi i9in hangi tapraklann elveri§li, hangilerinin elve
rl§Siz oldugunu kimyevi alarak tahlil etme imkamm da bize sunmll§ 
bulunuyor. Mesela koknar, igneli yapraklannda potasyum oram % 5'in 
altma dii§tiigii zaman potasyum eksikligi kendisini gosteriyar. Biz bu 
sayede yapraklarda mevcud alan potasyum aramm bularak agacm ye
ti§tigi tapraktaki potasyum nisbetini anlayabiliyor ve bunun ne ka
darmm absorbe edilebilecegini ogreniyaruz. 

Bu agac;larda 'goze ~arpan bir ba§ka mucize daha var. §oyle kl, 
Birch her ortamda kolayca yeti'§ebilen bir aga9 tiiriidiir. Daha 90k diiz 
alanlarda boy atar ve son derece geli§ir. Kokiiniin yamnda ve alt kls
mmda fidanlar biter ve k1sa zamanda yay1hr. Denemeler gostermi§tir 
ki Birch'in dibinde yeti.~en fidanlarda potasyum eksikligine pek tesadiif 
edilmemektedir. Hatta o k1s1mdaki tapraklarm tahlilinden anla§1hyar 
ki Birch'in bulundugu tapraklarda diger alanlardan ii9 kat daha faz
la patasyum elementi bulunmaktadir ve emilmesl kabildir. Bu da gos
teriyar ki; Birch'in bulundugu topraklarda, topra~n ihtiva ettigi ele
mentlerin 9abucak degi§tirilmesiyle verimliligi artmaktadir. <;iinkii 
ekimi esnasmda kar§lla§Ilan zarluklar ve tanm1 siiresince harcanan bu
yiik \!abalardan dalayt tapraktaki elementlerin kari§Iml degi§mekte 
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ve verimlilik durumu artmaktad1r. §uphesiz ki potasyum, bitkiler i~in 
son derece onem ifade eder. insanoglunun da inorganik maddeleri or
ganik maddeler haline ~evirmesi ic;in ba§vurdugu metodun sol anah
tanru te§kil eder. 

Concticit vadisinde goriilen son derece §WilrtlCl olaylardan birisi 
de klrmtzt sedir aga~lannm topraktan ureyen bir ha§erenin yardtmty
la yeti§tigi topraktaki kalsiyum miktanm yiikseltmesidir. Uzun boylu 
sedir aga~larmm yapraklan dibine dokiilur. Bunun uzerine topraktan 
~tkan bir ha§ere gelir ve bu yapraklan hemencecik yer. Yedigi yaprak
larm kalsiyum ihtiva eden bolumlerini tekr'ar topraga btraktr ve boy
Ieee bu kalsiyum miktan bol olan gtdalar, agac; tarafmdan emilmeye 
haztr hale gelir. 

K1rm1Z1 sedir aga~larmm faydasl sadece topragm besin miktanm 
artlrmaktan ibaret degildir. •Bunun yamstra topragm tabii ozelliklerin
den bir ~ogunu da degi§tirir. Kokusunu, i~ine suyun kolayca stzmasi
ru saglar. Sonra suyu i'c;inde uzun sure saklamasm1 te'min eder. Bun
lar ise su kaynaklan baktmmdan son derece onemlidir. Qunku artez
yen kuyulan bOylece meydana gelir. 

Butun bunlardan c;ok daha farkh ve hususi olarak §Unu belirtebi
liriz ki; Cenab-1 Allah'm sonsuz inayeti ve Iuttu, bize topra~ yenile
mesinde ve verimini arttrmasmda gaze c;arpmaktadtr. Balta girmemi§ 
ormanlarda, insan eli degmedigi ic;in pek c;ok aga~lar ve bitkiler yeti§ir. 
Nesiller boyu birbiri ard1s1ra uzamr gider. Bir bitki toplulugu olU§Ur. 
Uzun astrlann sonunda bu bitkiler bir hust1siyet kesbederler. Netice
de belirli mmtlkalarda belirli aga~ turleri olu'§ur. Ama bir ormana in
san eli degince, yahut tabii bir atet sonucu yangmlar c;tkacak olursa 
veya bir kastrga, bir ytldmm ormam kiil duman edecek olursa, orada 
yeti§en agac; turlerinde de bir degi§iklik olur. Bu tabii ozelliklerini ko
ruyan ormanllga insan eli girdiginde onun yeti§tirici ozelligini giderir 
ve tanma elveri§li alanlar haline getirir. 0 zaman da biz sadece agac;
lan kaybetmi§ .olmakla kalmaytz, aym zamanda topra~ da birlikte 
kaybederiz. Zira erozyonlarla agac;stz kalmu~ olan topraklar tukenir 
gider 

insanlar, erozyon tehlikesini azaltmak ic;in dayamkh sedler ve du
varlar in§a etmek uzere bi.iyi.ik projeler ve yatmmlar yapmaktadirlar. 
Ne var ki bu sedlerin yap1m1, problemi halletmeyecek, sadece muvak
kat bir tedbir olarak kalacaktlr. Qi.inki.i erozyonun ytktcl ve ezici gi.icii 
kal"§tsmda dayanabilecek hie; bir . sed ve engel yoktur. Erozyonun onli
ne yi.iksek duvarlar yapmakla gec;ilmez, ancak problemin kaynagma 
inilemk gerc;ek bir c;ozi.im miimkiin olabilir. 
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Erozyonun online yiiksek sedler in§a edilerek 'ge~ilemez, ama eroz
yona ugrayan araziye aga<_; dikilerek gegmek miimkiin olur. Zaten bu
nu tabiat kendiliginden yapmakta:Q.1r. Zira herhangi bir yer devamh 
ekilen arazi pargasmda ve ihtiva ettigi elementlerin emilmesi sonucu 
verimsiz hale gelmi§ olan tarlalarda ekim yap1~mayarak toprak ol
dugu gibi b1rak1hr ve bu bol arazide yeti§en yaygm otlar, bitkiler ve 
fidanlar arazinin yeniden verimli bir hale donii§iip canlanmrunm sag
lar. Birle§ik Devletler'in dogusunda yer alan Betmound mmttkasmda 
topragm yiiziinii 6rten ve ona yeniden verimlilik veren maddelerin bu
lundugu bir tabakamn meydana gelrnesl ic;in yirmibe§ yllhk bir sure 
gerekir. Bu mmtlkadan daha soguk alan ve organik maddelerin c;ok 
yava'§ c;oziimlendigi b6igelerde bile boyle bir maddenin bulundugu ta
bakamn olu§abilmesi, elli y1ldan fazla bir zamana gerek duyma:z. Her 
ne kadar erozyon tehlikesini onlemek bak1mmdan ·bu §ekilde 1Slah edil
mi:§ topraklann eski haline donmesinin miimkiin olmad1g1 dii§iinille
bilirse de; her §eye ragmen ondan 6nceki dui:umundan daha giizel bir 
§ekil ald1g1 muhakkaktlr. Bu konuda Coth der ki: 

«Dogrusu tabiat israt nedir bilmi.yor. Her zaman dogru, her za
man §iddetli ve her zaman azametlidir. Devamll hedefe isabet ettir
mektedir. Hata ancak bizim taraftmizdan sad1r olur. Gerc;ekten de ta
biat acizlige kar§I sava§ ac;mi§ bulunuyor. Esranm ancak giic;lii, zeki 
ve samitni c;all§anlara ac;ar, ba§kalarma degit.)) 

Endothia hastallg1, yayild1g1 s1ra.larda - --ki bu hastallk kestane 
agac;lanna c;ok biiyiik zararlar verir- bu yiizytlm ilk iki c;eyreginde 
insanlar ormanhklarda biiyiik yanklarm meydana geldigine §ahid ol
dular. Ve bu yanklarm bir daha kapanamayacagm1 dii§iindiiler. Ame
rika'da y<eti§en biiyiik kestane agac;lan, yeryiiziindeki diger kestane tiir
lerinden c;ok ba§ka bir yap1ya sahiptir. Onunla ba§ka yerdeki hie; bir 
kestane boy 61\!ii§emez. Gerek tiirii, gerekse mukavemeti ve ihtiva et
tigi ozsuyu itibanyla digerlerinden aynhr. Keza meyvesi, boyu ve c;ev
resine verdigi golgeleriyle de diger kestane tiirlerinden ayndtr. Kesta
ne agaglan daglarm toparlakc;a zay1f yamac;larmda yet~tigi gibi ve
rimli vadilerde de yeti§ir. 1900 ytllannda Asya'dan gelen Endothia has
tahgl yaygmla§mcaya kadar hie; bir hastahk goriilmemi§ti. Ve bunun 
ic;in Amerika'daki kestaneler gerc;ekten ormanlarm krall olmaya hak 
kazanml§ idiler. Ama bugiin bu agac;lar yiklldl, devrildi ve ormanlarda 
goriilemez oldu. Bir zamanlar uzun boy atml'§ olan bu aga~lann ancak 
§Urada burada kalml§ olan c11Iz ve kuru kiitiiklerine, koklerine rastla
mr oldu. Ki bu bize yalmz Allah'm baki olacagmt hatlrlatmaktad1r. 
Aga~ ne kadar giic;lii olursa olsun; en giic;Iu· ki§iler· gibi bir giin elbet-
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te yikilacaktlr diye haykmnaktadir sanki. Ormanhklarda meydana ge
len ve bu hastahk dolayisiyla devrilmi~ olan aga:c;larm meydana ge
tirdigi bo§luklar \!Ok sonra ancak kapat1hp doldurulabildi. Sanki bu 
yeni yeti'§en agac;lar devrilmi~ olan. kestanelerin i.istune binen mikro
bun gelmesini bekliyorlardi ki sab1rla yeterince 1~1k ahp, enerji ahp 
boy salsmlar. Bu yeni yeti§en agac;lar son derece I'§lk isteyen ve gOlge
liklerde ya§amaya tahammUlii olmayan cinstendi. 0 zamana kadar 
bu· agac;lar kerestesi bak1mmdan bir deger ifade etmek imkarundan 
mahrum, c1hz ve bodur agac;lanyd1 ormanlarm. Kerestesinden fayda
lamlabilecek durumda olanlar ise, c;ok azd1. Ama bugiin kimse Endot
hia hastahgmm sirayet etmesiyle kaybedilen kestane agac;lanmn ba
~ma gelenlere uzUlmiiyor. •<;iinkii onun yerini alan agac;lann koca gov
deleri son derece h1zh olarak geli~mi~ y1lda bir inc; kalmhgmda ve alb 
inc; yiiksekliginde bir biiy'Ume h1zma eri~mi~tir. <;abuk biiy'Umesinin 
yam s1ra son derece i.istun bir kereste vermektedir. Acaba tabiat bu 
ak1llan durdurucu '§artlan haz1rlayarak planhyor ve tanz~m mi edi
yordu? 

Ben, orman bilimleri konusunda miitehass1s olan gii•vendigim bir 
arkad~1mla kestane agac;larma sirayet eden Endot'hia hastahgi hak
kmda konu~uyordum. 0 ise ormanla i~tigal edenlere her zaman Al
lah'm ac;1k kitab1 olan kainata ve tabiata bakmalanm ve orada her . 
mu~kiillerini c;ozecek formuller bulacaklanm ogutliiyordu : Nitekim bu 
manada Isaak Watson der ki : 

«Tabiat kendi ac;1k kitab1m birlikte ta§1maktad1r. >> 
«Tabiat Alla'h'a hamd ile tesbih etmektedir.>> 
Unlii botanik bilgini Asa Giray 1880 ytllarmda verdigi konferans

larmdan birisinde der ki : 
«ilimlerin bilinmezlikler dunyasmda tabiat alemine aktardl~ ~ey

ler, imam zedeleyici veya onunla c;eli~ecek hie; bir ~ey getirmemekte
dir. <;unkii ilim, tabiatm y'Urudiigii yonde hareket etmektedir. ~u hal
de ilimlerin gorevi; kainatta cereyan eden hadiseleri ve onlarm ilk do
gu~unu y'Uce Allah'm azamet ve kudretinin delili olarak kabul etmek
tir.)) 

Bitkiler muhtelif vazifeler icra eden hormonlar ihtiva ederler. Bu 
hormonlar arasmda kimya diliyle 2, 4, 5 ad1 verilen ve bitki tarafm
dan yap1lan bir bile~ik, domatesin olgunla§masmi saglamakta, topra
ga gomUlen patatesin c;abucak c;imlenmesini te'min etmektedir. Bel
ki de heniiz ke~fedememi§ oldugumuz daha birc;ok biyolojik fonksi
yonlar icra etmektedir. Bu harmon veya dogru bir deyimle bitkilerin 
oimas1m te'min eden bile~ik - zaten realitede bu harmon, hormonal 
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fonksiyonlar icra eden ve bitki tarafmdan i'mal edilen bir bile'§iktir
iizerinde ilim adamlan c;all§malarma devam etmektedirler. Bitkinin 
olmasmda ve geli§mesindeki etkisini ara§ttrmaktadtrlar. 

Bizim §Urada g6stermek istedigimiz husus, tabiatta bu tiir bile
§iklerin ke§fedilmesinin, yiice Yaratlcmm varhgma delalet etmesidir. 
Zira insanlar, laboratuarlarda uzun siire dii§iinerek kafa yorduktan 
sonra ancak bu tiir bil~ikleri yapabilmektedirler. Halbuki Allah'm ta- I 
biat alemine koydugu fabrika, ince bir nizam ve ahenk ile c;ah§InaSllll 
siirdiiriip gitmektedir. 

Burada bizi ilgilendiren bir ba§ka husti.s da bu bile§igin i§aretlen
mi§ bir e§inin, agac;larm ic;inde ta'kip ettigi yoldur. Yukanda ad1m be
lirttigimiz bile§igin bile§imine katllan C12 atomunun yerine onun ben
zeri olarak sun'i §ekilde yaptlan C14 ii koyabiliriz. Laboratuarda i§aret-· 
lemi§ oldugumuz bu karbon atomunun yapraktan itibaren dallara ve 
kokleie dogru ta'kib ettigi yolu biitiin incelikleriyle izlememiz kabildir. 
Daha da ileri gidebilir ve bitkinin i~inde hareket miktanm da anla
yabiliriz. Din dl§l dii~iinceye bagh bulunanlar ic;in bu olay bir tabiat 
harikas1 olarak kabul edilebilir. Bize gore ise bu olay, varhklar Ale
mindeki her atomun gidecegi yolu ve duracag1 yeri ta'yin ve tesbit 
eden yiice Allah'm . sonsuz giiciinii ve kudretini ifade eder. 

Bu hormonlar iizerinde yaptlan etiidlerden ortaya c;1kan hayret 
verici gerc;ek de, bitkinin ic;inde degi§ik reaksiyonlara ma'rti.z kalrm§ 
oldugu halde ozelligini yitirmeden oldugu gibi kalmastdtr. Yaptlan 
etiidlerden anla§tlmt§tlr ki, bu hormonlarm bitki ic;i reaksiyonlara ka
ttlmasi halinde ancak % 10 nisbetinde bir miktan kimyasal reaksi
yona kat1lmaktad1r. Bundan daha garibi de bu hormonlardan bir bit
ki yapragmm yiizey kl.Smma ne kadar konulursa konulsun; o bitki an
cak kendisi ic;in laztm olan miktan emmektedir. Qiinkii bitki, fotosen
tez ameliyesini gerc;ekle§tirmek ic;in yaptlg1 faaliyetlerde bu hormon
larm ancak c;ok az bir miktanru kullarimaktadir. Biitiin bunlar son 
derece dii§iinceli bir Yaratlcmm ince ve garip nizammm delili degil 
midir? 

Biz bu bile§igin bir bitkide olup olmadtgmt renkli kagttlar meto
dunu kullanarak deneyip anlayabiliriz. Bu ameliyeyi ktsaca §Oyle an
latabiliriz: Denemek istedigimiz maddeden bir damla, deney kagtdi
mn veya bir §eridin iizerine' damlatmz. Sonra yapragm bu k1smm1 bo
yayt ac;1ga c;tkaran aytracagm yer aldtgt kaba daldmnz. 6biir taraf1 
ise asth olarak kahr. Bu esnada boyall k1sm1 ac;tga c;tkaran maddeyi 
yaprak emer ve -c;abucak yiizeysel obsiirbasyon yoluyla yapragm yii
zeyine dag1llr. Deney yapra~nm bir tarafma koydugumuz maddeyi 
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rengi a~1ga ~Ika.ran ayira~ temizler. !§te denemek istedigimiz madde 
budur. 

Ayira~la birlikte bu maddenin reaksiyonundan ortaya ~1kan bile
§iklerin i~indeki organik bile§ikler siiziilerek renk skalasmda belirtil
digi §ekilde belli bir miktarda deney yapra~nm iizerinde belli bir nok
ta.da toplarur. Bundan sonra art1k yapacagimiz §ey Geiger sayac1 ad1 
verilen Aleti deney yapragmm iizerine koyup C14 atomunun nerede bu
Iundugunu anlamaktir. Ve i§te boylece C14 atomunun varhg1 anla§Il-
mi§ olur. · 

~iiphesiz ki bu ince reaksiyonlar ve muntazam hareketler ile bir
likte bunlann bagh bulundugu degi§mez kurallar bize gasteriyor ki, 
kainatta son derece iistiin ve miikemmel bir nizam ve intizam hakim
dir. Buna Hegel, «kainatm miikemmelligi teorisin adm1 verir. Organik 
bile§iklerdeki C14 karbonunun atomu ve bundan deney yapra~ iizeri
ne yaytlan elektronlar diiriist bir ara§tmci i~in ilimlerin koydugu pren
siblerle ·Allah'm varhg1 dii§iincesi arasmda hi~ bir ~eli§ki bulunmadi
gmi ifade eder. Her §eyi yaratan ve yaratti~m en giizel §ekilde var 
eden O'dur. ilmin k~fettigi ger~ekler arasmda blrer blrer tecelli et
mektedir, O'nun insanlar l~in koydugu l§Aretler. Halbuki size ilimden 
~ok az bir pay verilmi§tir. Filozof Paul'iin dedigi glbi : <<~iiphesiz ki Al
lah'm giicii her §eyde tecelli etmektedir. Her §ey giiciinii O'ndan al
maktadtr.» Philips ise bu sozii yorumlarken der ki: 

<<Ger~ekten de hak meydana ~Ikmi§tlr. Cenab-I Allah bu kainati 
meydana getirip var etmi§ oldugu andan beri Ayetleri tecelli etmekte, 
lnsan hissinin ula§tlgi ve zekasmm kavrad1~ her §eyde O'nun sonsuz 
giicii kendislni gestermektedir.» 

Bir gill fidanmm anlatt1g1 dersi, Mariette Stanley Congden §Oyle 
dile getiriyor : 

Yillarca onceydi, Pensyllvania'da yol kenannda bitml§, goncasm1 
a~mi§ bir giil fldam gormii§tiim. Bir siire sonra aym yere tekrar ug
radigJmda gill fidamnm yakmlannda iistii bitkilerle dolmu§, ~or ~op 
yigmlanyla kaplanmi§ yiklk, ~kiik bir kuliibe enkazma rastlami§
tlm. Bu harab kuliibe buraya en yakm bir yerde bulunuyordu. A§agi 
yukar1 yar1m giinliik bir meeAfede. o zaman bu gill fidanmm tesadu
fen riizgann, suyun veya diger canhlann attiklan, yahut da tes:adiifiin 
buraya firlattigi bir giil dahmn i~inden dii§en tohumlar vasltastyla ye
ti§IDl§ olmas1 ihtimali zihnimden ~ok uzak bi,r fikir olarak g~ti. Ve o 
zaman bedlhi olarak idrak ettim ki; bu giil fldamm buraya muhak
kak bir insan dikm~tir ki oturdugu o kuliibenin yanmda ondan fay
dalanabilsin. Ger~i ben o fidamn dikildigini garmemi§tim. Onun ne za·-

Tetsir. C. IX. F. 280 
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inan dikilmi§ olabilecegini ctb kectiremezdim. Ama bir insan vasitasiy
la buraya bu fidamn dikildigini ku§kusuz kabul ettim. 

i§te blJ, bir nevi istidlal (akll yiiriitme) yoludur. Gen;i ilmin soz 
ettigi sahalardan herhangi birinde bu tiir dii§iince ve mant1k yolunu 
s~mek ~ok garip bir §ey olarak gorilliir. Ama kai"§Il~acagimiz ger~ek 
bizi buna bir yer<3:e zorlar. <;iinkii ~ok eski zamanlardan beri tabii ilim
ler, hep bu tiir istidlal metodunu biricik metod olarak kullanml'§lar
dir. Bu ilimlerin ba§mda da astronorni yer ahr. Biz fezadaki galaksi
leri, ylldizlan ve ·gezegenleri incelemek ve tecriibe etmek i~in yerinden 
oynatamay1z. Onlan tedkik ederken bu semavi cisimlerle aram1z1 ayi
ran kainat bo§lugunda yayllmi§ bulunan I§Inlarm etkisinden de ta
mamen kurtulamayiz. Hatta bizimle onlann arasm1 ayiran ba§ dondii
riicii mesafeler yiiziinden, bu cisimlerden yayilan I§Ik ve ses dal,gala
nnm yaruayi§larmi diizeltemeyiz de. 

Bununla beraber, biz, hi\! bir zaman bu yildizlan ve gezegenleri 
incelemekten -geri durmay1z. Yaptiginnz tedkikler sonunda ula§tl~

miz kanun ve varsayimlardan diger ilimler sahasmda da faydalanmak
tan vazge~meyiz. Hatta bu gezegenler ve gok cisimlerinden -onlan 
gormedigimiz halde- aletlerle elde ettigimiz bir~ok bilgi ve ger~ekle
ri kabul ederiz. · Onlan deneyip tecriibe tahtasmdan ge~irmemiz kat'iy
yen miimkun degildir. Hatta uzak!Ura gitmernize gerek yok. Biz bu
giin atomu incelemi§ kiitlenin sakm1m1 kanunundan, enerjinin sak1m1 
prensibinden ogrendigimiz §eyleri kullanmaktayiz. Ne var ki, bugiine 
kadar atomu ve enerjiyi dogrudan dogruya gorebilmi§ degiliz. Atomla 
ilgili elde ettigimiz kanunlar ve varsay1mlan, onun g6riilmeyen yapl
Sl ve roliinii atom bombaemm kullamlmas1 te'yid etmi'§ bulunuyor. i§
'te biz bu husftsta da Slrf mantlki esaslara dayanarak deliller getirmek
teyiz. Bu konuda kullanmakta oldugumuz mant1~n aymsm1 Allah'm 
varllg1 ve s1fatlar1 konusunda da kullanabiliriz. Bu kainatm bir yara
ta~ bulundugunu ve O'nun, birtak1m s1fatlarla muttas1f oldugunu id
rak edebilmek i~in ayn1 mant1g1 kullanabiliriz. 

f}iiphesiz ki biz Yaratic1yi tammak ve s1fatlanm bilmek i\!in birta
klm deyimlere ve terimlere muhta~ ola~z ki bunlar maddi aJemde 
kulland1~1z deyimlerden ve terimlerden tamamen ayn bir hiiviyete 
sAhip olacaktlr. 'Bu bilgiyi elde etmemiz i~in behavioristlerin dayana~ 
olan maddi ve mekanik izahlar bize kat'iyyen yard1mc1 olamazlar. Bil
hassa i~inde ya§adlglmlz kainatm s1rf maddeden ibaret olmad1~ onun 
yan1 s1ra hem madde, hem Ultra maddeden ibaret oldugu ortaya ko
nulduktan sonra mekanik izahlar kat'iyyen bize yard1mc1 olamaz. <;iin
kii biz maddi olmayan §eyleri madde ile izah edemeyiz. 
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Qogu kere ogrencilerimden, bana maddi olmayan bir §eYi mesela 
~<dii§iinceyi» anlatmalanm, nitelendirmelerini ·istemi§imdir. r>ii§iince
nin' kimyevi bil~imi, santimetrik uzunlugunu, gram bak1mmdan aglr
llgml, rengini ve basmcm1 a~aklayarak §eklini ve bi~imini · anlatmala
rml soylemi§imdir. Ama boyle bir §eyi yapmaktan aciz kalmi§lardlr. 
Oyleyse maddi olmayan bir §eyi anlatabilmemiz i~in maddi olan ilim
lerin sahasmda kullandigimiz terminolojiden tamamen ayn ve ba§ka 
bir nitelikte terminoloji kullanmam1z geregi belirtmeye luzum kalma
yacak kadar a~Iktlr . 

~iiphesiz ki biz . bu problemi he istedigimiz yone gotiirebiliriz, ne 
de ondan biisbiitiin ka·~abiliriz. Eger bu kainat, diialist bir yap1ya sa
hip olmaml§ olsayd1; biz dii§iinceyi s1rf maddi tammlarla tammlaya
bilmek durumunda olurduk. Ki ebediyyen boyle bir§ey vuku. bulma
mi§tlr. Demokritos, Hobbes · ve behavioristlerin ileri siirdiikleri mater
yalist teoriler keza bu kainat1 s1rf ma'nevi izahlarla a~Iklamaya kal- . 
k1§an Leibniz, Berkeley ve Hegel gibi idealist filoooflann ortaya koy
~uklan teoriler tamamen tahminlere dayanan ve hi~ bir tecriibi yonii 
bulunmayan miicerred varsay1mlardan oteye ge~rilez. §u halde kai
natl ve tabiatl a~Iklamaya ~all§an her felsefi akimin, bu kainatm mey
dana geldigi ge~ekleri, faktorleri ve elementleri biitiiniiyle-bilmeye ve 
a~Iklamaya da giicii yetebilmelidir. 

Her ne kadar ilimler, denenmi§ ger~ekleri ifacte. ederlerse de insan 
hayalinin ve dii§iincelerinin etkisinden kendilerini kurtaramazlar. Ge
rek planlamasrnda, gerek anlatlmmda, gerekse neticeler elde edilme-

. sinde insanm dikkatlerinin te'sirinden kurtulamazlar. t.~te ilimlerin 
vari:hklan sonu~lar bu nokta.da ve bu hudut dahilindedir. Boylece 11-
min sahas1 saymak, nitelemek ve anlatma:k noktasma miinhasir kallr. 
Binaenaleyh ilim; ihtimallerle ba§lar, ihtimallerle son bulur. Kesin 
ger~egi hi~ bir zaman ifade etmez. Keza ilmin vard1g1 sonu~lar, yakla
§Ik neticeler olup kar§Ila§tirma ve mukayeseye dayahdir. Hatalar ve 
yamlmalar her zaman miimkiindiir; Vard1g1 sonu~lar her zaman degi
§ebilir. Eklemeler veya kiSaltmalar yap1Iabilir. Nihai sonu~lar degildir. 
Biz ·goriiyoruz ki bir ilim adami, bir kanun veya teoriyi ortaya attigJ 
veya elde ettigi zaman der ki; bugiine kadar ula§ti~miz sonu~ budur. 
Ve her zaman bu sonucun degi§ebilecegini belirterek kapiYJ. ardma ka
dar a~1k b1rak1r. 

tum, her zaman onermelerle i§e ba§lar. Bu onermeler her ne ka
dar elle dokunulabilecek fiziki bir ger~ege isnad etmez ise de, dogru
lugu herkes tarafmdan kabul edilmi§tir. ~u halde ilim aslmda bir fel
sefi esasa dayanmaktad1r. Felsefede ve dinde oldugu gibi ilimde de §ah-
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si tecrubeler butun ger~klerin denendigi, en son t>I~eklerdir. tum adam
larl taratmdan denenip ara§tmlabildigi gibi bizim §ahsi algtlamalari
mlz ile, tabii hactiseleri idrakimiz de bize has §artlara dayantr ve nisbi 
bir huviyet ifade eder. 

Bununla ®ra~r ilmin bagh bulundugu bu kaytdlar ve sm1rlar il
mi metodun degerini d\i§\irmez, elde ettigi sonu~larm kullamlmasm1 
engellemez. Sadece ~abalar1 bir yone sevkederek neticeleri simrlandmr. 
Bunun i~in anhyoruz ki Him kemiyet baktmmdan analiz ve sentezden 
uzak olan problemleri tam manastyla ~ozumlemekten uzaktir. 

~u halde §imdi Allah'm varhg1 konusunun, uzerinde donup dola§-
. t1~ meseleye gelelim. Elbette ki Allah'm varhg1 konusundaki sorulann 

cevabm1, belirli smirlarm it;erisinde mahkfun bulunan ilim bu dar ka
pasitesi ile c.evablandiramaz. Ama ruhi dunyadan maddi dunyaya bir 
etki soz lronusu oldugu zaman, bu etki tabii ilimlerin s1mrlart i~erisi
ne girer §Uphesiz. Ve bu durumda ortaya ~1kacak problemi ~t>zUmleye
bilmek i~in, saglam bir metod kabul etme,k gerekir ki i§te hadiseleri ben
zerleriyle veya e§itlikleriyle a~Iklama esasma dayanan ve biraz ance 
i'§aret ettigimiz mantikt istidlal metodu bunlardan birisidir. 

tum, bu kainatta cereyan eden pek ~ok !iziki olayt inceler. ilimler 
hall haz1rda her ne kadar madde U.Stu bir alemin varhgm1 butunuyle 
te'yid etmemekte i.seler de, kesin olarak 'maddi alemin U.Stunde madde 
otesi alemin varh~m red edememektedirler de. Biz birer mant1k ku
rah olan istidlal ve k1yas metodunu kullanarak insamn, akli olaylarm 
dolup ta§tlgi bir dunyada idrakinin madde U.Stu bir varhga ula'§abile
cegini soyluyoruz. Bu varhk kainat1 son derece muntazam olarak ida
re etmektedir. Ayr1ca kainat1m1zda hen\iz a~Iklayamadtgimiz suyun de
veram, karbondioksit dengesinin korunmasi, §~lrticl genetik faktor
leri, g\ine§ enerjisinin canh varhklann hayat1 i~in son derece ehem
miyet ifade eden biriktirilme ameliyesi olan foto sentez olaymm izahi 
konusunda ve daha buna benzer pek ~ok kainatm hadiselerini a~Ikla
mak husftsunda yardimci olur. Aksi takdirde biz son derece komple 
halde bulunan bu ameliyeleri tesaduf esasma gore nas11 izah edebili
·:r>lz? Ve kAinatta mevcud olan bu duzen, sebep-sonu~ ili§kisini, teka
millu, belli bir gayeye dogru yoneli'§i ve muvazeneyi nasil a~tklayabili
riz? Kald1 ki butun hadiseleri, bu izah tarz1 neticeye baglayacaktir. 
KAinat, eger bir yarabcisi yokSa nas1I ~ah§maktadtr? Kimdir onu yok
tan var edip yonetimini tanz1m eden? 

Kainatta buluna~ her §ey Allah'm varhgma §ahadet ediyor, kud
ret ve azametine delalet ediyor. (J. Clover Monsma, Allahu Yetecella 
Fi Asr'il-ilm, 61-74) · 

- -- oOo ----
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12 - Geceyi, giindiizii, gune~i ve ay1 sizin buyrugu
nuza verdi. Ylldlzlar da O'nun buyrugu ile mii.sahhar kl
hnnn~trr. Bunda akleden bir kavim ic;in .ayetler vardrr. 

13 - Yeryiizii.nde rengarenk ~eyleri de sizin ic;in 0, 
yarat~trr. Ogut alan bir ·kavim ic;in bunda ayetler var
chr. 

Giin~veAy 

Allah TeAla buyuk ayetlerini, buyiik nimetlerini kullarmm gozle
ri oniine seriyor. 0; pe§pe§e gelen gece ve giindU.zu, durtnadan donup 
duran giine§ ve ayt, goklerin derinliklerinde karanllklarda yol bulmak 
isteyenlere bir I'§Ik ve nur klld1gt sabit ve donen ytldizlari insanlarm 
emrine vermi'§tlr. Butiin bunlar Allah Teala'mn onlan i~inde kildigi 
Allah'm felek'inde (g6giinde) yuliirler. Ken'dileri i~in takdir edilmi§ 
bir hareketle yiiliirler. Takdir edilen hareketin ne iistiine ~Ikar, ne de 
ondan eksik hareket ederler. Hepsi Allah'm kahn, saltanat1, buyrugu, 
takdiri ve yiiriitll)esi altmdad1r. Nitekim b~ka bir ayette: <<'Muhakkak 
ki slzln Rabbm1z; gokleri ve yeri alti giinde yara.tan, sonra Ar§'a huk
meden AI.lah'tlr. Gunduzu; durmadan kovalayan · gece ile biiliir. Gu
ne§, ay ve ylld1zlar O'nun emri ile miisahhar kllmmi§lardir. Bilin ki; 
yaratma da, emir de O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah'm §am · ne 
yiicedir.>> (·A'raf, 54) buyururken burada da: Bunda akleden bir ka
vim i~in, Allah'! akleden ve huccetlerini anlayan bir kavim i~in Al
lah'm parlak kudretine, yiice saltanatma ayetler, delaletler vardir, bu
yurmU§tur. Allah Teala: <<Yeryuzunde rengarenk §eyleri de sizin i~in 
0, yaratiill§tir.>> buyurmak s11retiyle once goklerdeki i§aretlere dikkat
leri ~ektikten sonra yeryiizunde yaratmi§ oldugu garib i§lere, muhtelit 
§eylere, renkleri ve §ekilleri degi'§ik hayvanlara, madenlere, bitkilere, 
cans1z varhklara ve onlardaki faydalarla ozelliklere dikkatleri ~eker ve 



4462 lBN KES1R (Ciiz : 14; SOre: 16 

buyurur ki : « (Muhakkak Allah'm nimetleri ile) ogut alan (ve bunlara 
§iikreden) kimseler i~ bunda ayetler vard1r." 

----- iZAHI 

Topraktaki harikalarda Allah'm azametini gormeye ~ali§an Will 
Draper §Oyle diyor : 

Buyuk kentlerde oturanlann arabalanna binip kirlarda gezindik
leri zaman yolda giderken gordiikleri tamnsal iirunlere hayretle bak
tlklanru goruriiz. Onlar, bu mahsUllerin topraktan ~1kt1gmi bilmesine 
bilirler ama, o bitkileri yeti§tiren toprag1 dikkatle inceledikleri ~ok az 
gorillmii§tiir. Bunun tersine tanmla ugra§an ~ift~iler, topragm ~e§it

lerini ve ozelliklerini ~ok iyi bilirler ve dikkatle incelerler. Onlann bii
ylik bir ~o~nlugu topragm -ihtiva ettigi maddeleri, ilmi bir inceleme so
nucunda ogrenmi§ degillerdir. Hayat seviyelerini elinde tutan ve ka
zan~lan kendisine bagh olan topra~ inceden inceye ara§tirmalanru 
da onlardan bekleyemeyiz elbette. · 

Toprak, ger~ekten ·gariplikler illkesidir. Onun garipliklerini ancak 
ilmi ar~t1rmalar ve etiidler ortaya koyabilir ve anlatabilir bize. Bu
nun l~in ben kiSaca topragm ozelliklerine i§aret etmek istiyorum bu
rada. ilmi terimlerini kullanarak izahlara giri§ecek olsam belki de 
okuyuculanmm bir ~ogu belli rahathkl~ izleyemeyecek ve konunun de
taylariru anlayamayacaklardir. ~una eminim ki ilmi terminolojiden 
haberi olmayan okuyuculanm bile bu yazidan sonra anlayacaklardir 
topragm ne denli hayret verici garipliklerle dolu bir dunya oldugunu. 
Ve bu diinyaya i~ i~e saYISIZ ili§kilerin hiikmettigini ve bunlardan hi~
birisinin plans1z ve projesiz meydana gelmi§ olamayacagm1. Bunu an
ladiktan sonra elbetteki okuyucu, biiyiikler buyugii Yaraticiyi dii§lin
meye ba§layacak ve O'nun varhgm1 kabul edecektir. ~imdi oyle ise 
topragm nas1l ~1plakla§tigm1 ve bu ~1plakla§tinc1 fak~-Qrlerden kendi
sini nas1l kurtard1gm1 gorelim. Bu faktorlerin neticesi birka~ ooliime 
aynhr. En altta ufalrm§ alt tabaka, onun iistiinde iist tabaka, sonra 
da toprak dedlgimiz tabaka gelir. Topragm ad1m sayd1g1mlz ii~ taba
kasl da, tabii gii~lerin sebep oldugu par~alanma ve kmlma ameliyesl 
sonucunda meydana gelir. Bizim a~1m1zdan topragm onemi sonsuzdur. 
Qiinku bitkilerin geli§mesi esnasmda iirettikleri onemli g1da bile§ik
lerinin ana kaynag1 topraktir. Aynca yeryiiziiniin yiizey kiSmmda 

· bitkilerin yeti§ip ayakta durabilmesi i~in de toprag1n bulunmas1 za
rtlridir. 
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SogumU§ kaya kitleleri tabii a§mma yoluyla a§mmca, once suda 
eriy~bilecek klSunlar doktiliir. Mesela kalsiyum, magnezyum ve potas
yum bu ilk 8.§mma esnasmda dokiilen maddelerdir. SilisYum oksit ar
tlklan, aliiminyurri oksit ve demir oksit kls1mlan ki bunlar topragm 
biiyiik klSnum meydana getirirler, olduklan gibi kahrlar. Bu ameliye 
esnasmda azot nisbetinin yiikseldigi gortildiigii hal'de fosfor nisbetinin 
biiyiik bir d~me kaydettigi gortilmemi§tir. ' 

A§mdmc1 faktorlerin etkisiyle bu temel silikat elementleri eriye~ 
rek bal«;1klan meydana getirir. Soguk ve orta ku§ak iklim oolgelerin
de bulunan balc;lklar, biiyiik bir oranda kristall~mi§ silikat bile§ikleri 
ile birlikte c;ok az bir miktar da diger bile§ikleri ihtiva ederler. Ekva- . 
tor bOlgelerinde ise bal«,;lklann bile§im nisbetinde karbondioksitlerle 
aliiminyum ve hidroksitlerin oram oldukc;a yiiksektir. Balc;lklann c;ok · . 
onemli ozelliklerinden birisi de, katyon denilen artl yiiklii iyonlanmn 
yer degi§tirebilme giiciine sahip olmasldlr. <;iinkii bu ozelligiyle erime 
.ic;in ve bitkilerin geli§mesi ic;in gerekli olan temel maddeleri koruyabi
.lir. Bu da toprakta bu ana maddelerin orammn biiyiik nisbette azal
masma veya tamamen tiikenip gitmesine sebep olur. GOriiyoruz ki 
a§mma ameliyesi, bu bir yandan eriyebilen temel maddelerin kaybma 
sebep olurken bir yandan da bu maddelerin korunup yok olmamasm1 
te'min etmektedir. 

Buradaki bitkilerin hayatl ic;in gerekli ohin diger besin maddele
rini ta§Iyan elementleri ele almaya yerimiz miisait degil. ~u halde bun
dan ba§ka bir konuya gaz atahm, yiice Yarat1cmm eski jeolojik devir
lerde bitkilerin meydana gelmesi, canhlarm hayatlanm devam ·ettir
meleri ve soylanm siirdiirmeleri ic;in gerekli olan uygun qrtam1 ne §e
kilde haz1rlam1§ olduguna bakal1m. Eger biz, bu eski jeolojik devirler
de ya§affil§ olan bitkilerin bugiinkii bltkilerin muhtac; oldugu besin 
maddelerinin · ayrusma muhtac; olduklanm kabul edecek olursak ken
diliginden eritken ve fosforik maddelerin toprakta o giinlerde bugiin
ktinden c;ok <J,aha biiyiik bit 'kemiyette bulunmu§ olmasm1 kabul et
mek zorunda kahnz. 

Azot ic;in ise durum tamamen degi§ik bir vec;he arzeder. iBitkiler 
biiyiik bir miktarda azotlu maddelerle beslenmek zorundad1rlar. Ama 
eski topraklann azotu muhafaza etme giicii c;ok zay1ftl. 0 zaman ilkel 
bitkiler azot ihtiyac1iu nereden ve ne §ekilde kar§llamakta idiler? 

Bugiin eski kayalann ~mma fakt5rleriyle etkilenmezden once bii
yiik bir miktarda azot ve amonyak bile§imlerinin ihtiva ettigini g6s
teren pekc;ok deliller vard1r elimizde. Olabilir ki ilkel bitkiler bu kay
naktan faydalanm1§lard1r. Bunun d1§mda ba§ka kaynaklar da var fay- · 
dalanml§ ola,bilecekleri. Mesela bu kaytuiklardan birisi §im§ektir. Bit-
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kiler, topraktaki nitrat1ar1 emer ve protein yapmak i~in kullarurlar. 
Hayvanlar bitkileri yer ve bitki proteinlerini hayvansal proteine ~evi
rirler. Hayvanlar ve bitkiler Oliince . viicutlanndaki proteinler toprak 
bakterileri ve baz1 mikroplar yoluyla ye§il bitkilerin kullanmasma el
veri§li olan nltratlar haline ge~er. Bu degi§me dola:§Immda ba§hca ele
ment, azot (nltrojen) oldugundan buna «!Azot dola§lffil» deriz. 

Topraktaki azotun ba:§hca kaynag1, hayvan ve bitki kalmtlland1r. 
Bunlar once amonyum bile§ikleri haline g~erler. Nitrat bakterileri bu 
bil~ikleri nitritlere, diger bir kiSrm bakteriler de nitritleri nitrat bile
§iklerine ~evirirler. §im§ek etkisi altmda azot, atmosferin yiiksek ta
bakalarmda az miktarda hidrojenle birle:§erek amonyak meydana ge
lir. 

Azot, o~ijenle de birle§erek nitrik oksitler yapabilirler. Eter ha
lindeki bu amonyak ve nitrik oksitler yagmur sulanyla topraga g~er 
ve burada amonyum·ve nitrat bile§lkleri meydana gelir. 

Baz1 baklagillerin koklerinde baz1 bakterilerin ya§adl~ kii~iik 
yumrular vard1r. Bu bakteriler havadaki azottan faydalanarak nitrat
lan meydana getirirler. 

§im§ekli havalarda da toprak biraz azot kazarur. 
Nitrifikasyon bakterUerine kar§l diger baz1 toprak bakterileri (de

·nitrifikasyon bakterileri) nitratlan, nitritlere ve amonyumun bile:§lk
lerine ~evirirler. Halk genellikle §iffi:§egi y1k1Cl ve oldiiriicii bir §ey 
olarak kabul eder, yararh yanlan olabilecegini hi~ dii:§iinmez. Halbu
ki §iffi:§ek ~akmca meydana gelen elektrik ak1mmm bo§anmas1yla, ha
vada azot oksitlerinin meydana gelmesine sebep olur ve bu azot yagmur 
v~ya kar vas1tas1yla topraga iner. Bunu toprakta yeti§en bitkiler, kok
leri yoluyla ahrlar. Bu yolla topragm elde ettigi azot nisbeti y1lhk ola
rak ya·kla§lk 4200 metrekareye 8 kilogramd1r ki, bu yakla§Ik olarak 
210 ~· sodyum nitrata denktir ki, bu da bitkilerin geli§mesi i~in ye
terli miktardlr. 

§iffi:§ek vesilesiyle ortaya ~1kan azot miktannm ekvator oolgele
rinde, tropikal ool'gelerdeki miktardan daha fazla olacag1 dii§iiniilebi
lir. Burada topraga dii§en azot miktan, ~ol iklimlerinin hakim oldu
gu kuru mmtlkalardan farkh olacakt1r. 

Biz her :§eyi son derece intizamh olarak idare eden yiice yaratl~1-
dan saz ederken toprakla bitki arasmdaki i~ i~ ve girift ili§kiden, ta-
biattaki a~1k idare ve hedefin varhgmdan soz edebilir miyiz acaba? El-
bette bu konuyu ilmin verileri I§l~da ortaya koymadan verebilece
gimiz bir cevab yoktur. 
· · ·Bilginler ilmi metod iizerine tek bir yol belirleme konusunda 
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anla§abilmi§ degillerdir. Ancak biitiin . bilimlerin, tabiat kanunlanru 
ke§fetmeyi hedef ald1gmda ciimlesi miittefiktir. Miisbet ilimle ugra
§an ilim adarm, elbetteki once tabiat kanunlarmm dogrulugunu kabul 
etmek zorundad1r. Ta ki, kendisiyle ~eli§kiye dii§mti§ olmasm. Bir ~ok
larmm ~e§itli alanlarda ortaya konulan tabiat kanunlanm inkar et
me gayreti bo§unadir. Elbetteki herkes tabiat kanunlarmm varllgmt 
kesin olarak kabul ettikten sonra bu kanunlar i~in var olmu§tur soru
sunu, soracaktir kendisine. Degi§ik e§ya arasmda -ki bu meyanda 
toprakla bitki ili§kisi de bulunmaktadir-- bunca sayisiz mtinasebet 
ve ilgiler ak1llan durduracak §ekilde · nasll kurulmu§tur? Tabiat ka
nunlan arasmdaki bu ahenk nasll saglanmi~tir? 

Tabiatl itibanyla dti§tince ufkumuz bu noktaya kadar ula§mca 
/biz, ilimlerle felsefe arasmdaki aymc1 ~izginin bulundugu noktaya gel
mi§ oluyoruz. Kainata hakim olan bu sonsuz nizam1 ve ahengi neyle 
izah edebilir ve nasll a~Iklayabiliriz? Bu soru iki yolla cevaplandmla
bilir: 

a - Ya bu nizam tesadtifen yoktan varolmu§ ve ortaya ~Ilom§
tlr. Fakat bu; mant1k kaideleri ve tecrtibe kurallan ile uyu§mad1g1 
gibi, ~agda§ bilginlerin son derece titizlikle tizerinde durdugu termo
dinamik kanunlanyla da uyu§maz. 

b - Yahut da bu nizam iyice dti§tintip ta§mdiktan sonra ~ok 
kuvvetli bir zat tarafmdan konulmu§tur ki, bu gorti§ ak1l ve mantlk 
kurallarma da uygun dti§er. Buradan hareket ederek diyebiliriz ki, 
bitki ile toprak arasmdaki bu ak1llar1 durduran ili§ki ytice Yarattct
mn btiytik san'atm1 ve ~iz tedbir gtictinti gasterir. 

Ben eminim ki, bu gorti§ti benimsemekle kainatta bir hedef bu
lundugunu, tabiat kanunlarmm ve fenomenlerinin gerisinde planh bir 

~ maksadm yatt1~m kabul etmeyen bu gorti§tin muanzlarm1 birtaktm 
tenkidlere sevkedecektir. Bunlarm ba§mda da mekanik teorileri kabul 
edip kain!tl mekanik verilerle iz!ha kalki§an ve bu iz!h tarzlannm 
dayandlgl teorilerin dogrudan dogruya ger~egi temsil ettigfni sanan
lar yer ahr. Fakat bizim ilmi ad1m verd,igimiz izah ve yorumlarm ge
ne! bir mahiyet ta§lffiadlgl ve mutlak bir mana ifade etmedigi, bunun 
aksine muvakkat ve §artlara bagh, yorumlar oldugunu .kabule zorla
yan bir~ok nedenler de yok degildir. i§te biz, kainatm varhg1m izah 
konusunda belirtmi§ oldugumuz gorti§ti kabul ettigimiz takdirde kai
nattaki gaye ve hedefi mekanik verilerle izaha kalkt§an muanzlanmi
zm gticti azalacak ve zayifiayacaktir.-

~urasi -muhakkaktlr ki, gerek tisttimtizdeki muazzam g()kytiziinde 
olsun, gerek - bize gore- altim1zdaki yerytiztinde olsun, her §eyde 
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bir plan, maksad ve gaye vard1r. ·Binaenaleyh bu maksad1 ve plam 
me-rdana getiren bir kuvvetin ve sonsuz Yarat1cmm varhgm1 inkara 
kalki§mak ak1l ve mantlk kurallanyla oylesine . c;eli§ir ki, yazm sarar
mi§, boyunlanm biikmii§ bugday ba~a.klanyla dolup ta§an bir bugday 
denizini and1ran tarlayt gordiigiimiiz halde, onu eken bir c;iftc;inin bu
lundugunu ve onun, tarlanm yakmmdaki bir kuliibede veya ba§ka bir 
yerde oturmakta oldugunu inkar edip kabullenmeyen ki§inin dii§ebi
lecegi ~eli§kiden hie; de az bir c;eli§ki degildir. 

Toprak ve bitkilerdeki fevkalade dikkat c;ekici ozellikleri dile ge
tiren Lastergon Simurden ise §Oyle diyor : 

<;ogu kez olur k~, herbirimiz bir filozof kesiliriz kendiligimizden. 
Bir bugday tarlasmm civarmda gezinirken, bir bah~ede dola§Irken, 

bindigimiz otomobilimizle bir tarladan veya bahc;eden ta§man c;e§itli 
ye§illiklerle yiiklii bir arabay1 ta'kib ederken, bir elma fidanh~m, a§a
gi ldogru sarkffil§ olgun iiziim salk1mlanm incelerken, sonbaharda or
manlarm ald1~ o sapsan renkleri hayretle izlerken, her biri yanan bi
rer alevi and1ran agac;lan goriirken hep soranz kendi kendimize : Ne
reden gelmi~tir biitiin bunlar? 

!sa Peygamber bir giin ha varilerine der ki : 
«Eger bir bugday tanesi yeryiiziine dii§mese ve alii topraga gomiil

mese kat'iyyen mahsul veremez.» 
Dogrusu isa Peygamber soyledigi §eylerin derinligini c;ok iyi an

lam!§ olacak ki, tabiattaki gerc;eklerden birisini, garip bir olayt son de
rece basit ve ac;1k bir ifadeyle dile getirmi§tir. ~oyle ki bir bugctay ta
nesi oliimle yiizyiize gelmeden ve kendisini yok etmeden hayat vere
mez, canlanamaz. 

Fakat bir bugday tanesinin hayat verebilmesi ic;in suyun bulun
masi ve bitkinin ye~erebilmesi i'c;in gerekli olan besin maddelerin rop
raktan emip c;ekebilmesi gerekir. Bitkilerin topraktan ald1klan ve fo
tosentez dedigimiz olayla besin maddeleri haline getirdikleri hammad
deler ve kimyevi bile§ikler ihtiva eden elementlerin bulunmasi icabe
der. Bunlann yam .s1ra giine§ enerjisinin bulunmas1 gerekir ki, bitki
ye geli§mesi ic;in laz1m olan giicii saglasm ve onun biiyiimesini te'min 
etsin. 

Hayatm var olabilmesi ic;in suya ihtiya~ vard1r. Veya . Barson'un 
dedigi gibi su, hayatm kam gibidir. Hayat ve geli§me ic;in gerekli olan 
kimyevi reaksiyonlann ba§hcasi, ya dogrudan dogruya suya muhtac;
tir, yahut da neticede suyun olu~umu ile elde edilebilir. Su pek c;ok 
maddeleri eritir. Ve bu eptkenligi sebebiyle bitkilerin ic; diinyasmda za
ruri olan kimyevi reak.siyonlarm meydana gelmesini te'min eder. Bit-
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kinin i~ mekanizmasmm her tarafmda bol ~iktarda suya ra.stlamr. 
Suyun, yeryiiziiniin ve canhlann hayatmdaki rolii ebediyyen siirecek 
ve hi~ bir zaman son bulmayacaktlr. 

Biitiin mad~eler kimyasal elementlerden meydana gelir. Bir bit
kinin biiyiiyiip gel~mesi i~in ana unsur ve elementlerin kaynag1 top
rak ve havad1r. Pe·ki toprak nere'den gelmi:§tir? Ve bir bitki i~in ge
rekli olan gtda maddelerini nas1I muha.faza etmektedir? 

Verimli bir toprak, bir~ok madeni maddelerden meydana gelir. 
Ama madeni rr.taddelerin yam s1ra bi~ok organik maddeler de bulu
nur ki; ash, eski ~aglardaki canhlarm ve bitkilerin toprak altmdaki 
kalmtilan olan bu organik maddeler, zamanla eriyerek ayn§Irlar. Ama 
bu ayn'§ma rea.ksiyonu esnasmda bir~ok bitkiler ve hayvanlann dog
masma ve hayat sahibi olmasma sebep olurlar. Bu elementlere ilave 
olarak hava ve su ile canh varhklarm organlan i~erisindeki. canllhk 
reaksiyonlan hi~ durmadan siiriip gider. 

inorganik madensel bile§iklere sahip o~mayan toprak, ~orak bir 
arazi olur ve bitkilerin geli§mesi i~in bir be§lk roliinii oynayamaz. Ciin
kii aynlma ameliyesi esnasmdaki . reaksiyonlardan mahrumdur. Ve
rimli toprak par~alarma gelince devamh canhhk kaynag1d1r. SayiSIZ 
bit'ki ve hayvan ya§ar i~erisinde . Verjmli bir toprak par~asmdaki or
ganik varhklarm nisbeti zaman zaman % 20 ye yakl8§1r. BaZI arazi
lerde canh maddeler ihtiva eden topragm bir grammda mily,arlarca 
canll organizmamn saytld1g1 olur. ~u halde toprak, yeryiiziiniin katl 
kiSimlanndan atmosferin te'siriyle ve meteorolojik faktOrlerin etkiS'iy
le meydana gelir. Bunun yam stra uzun astrlar boyu i~inde ya§ayan 
canh varhklar ve onlann iiriinleri neticesidir. 

Peki bu reaksiyonlar ne zaman ve nasll ba§lamt§ttr? 
!§I~n, suyun, havamn ve kimyasal maddelerin bulunmast bir. bit

kinin geli§mesi i~in yeterli nedenler degildir. Bunlann yam stra hep
sinden ayn olarak tohumun i~inde uygun ortarilda filizlenivererek son 
derece karnla§Ik ve i~ i~e bir~ok reaksiyonlar ger~ekle§tirecek ve. her 
zaman aktllan hayrete dii:§iiren bir ahenkle ~ah§an bir giiciin bulun
mast zarureti vardtr. iki hiicrenin birle§mesiyle hayata ba§laim§ olan 
bir tohum mikroskop altma almdl~ zaman her hiicresinin i~inde ~ok 
saytda elementlerin ve reaksiyonlann oldugu goriiliir. Bu hiicrenin 
b'Oliinmesiyle hayat yolunu a§Ip · giden yeni bir bitki ferdi dogar. Ve 
bu dogan ferd kendisini iiretmi§ olan bitkiye tlpa. tip benzerdir. Oyle 
ki bugdaym bugdaydan ba§ka bir §ey iiretti~ goriilmeml§tir. Bir ~~
narm da ~mardan ba§ka bir §ey iirettigi goriilmii§ deglldir. Bitki tfu
leri arasmda her ne kada.r sbn derece geni§ bir benzedik bulunmakta 
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ise de, her birisinin kendisine has ozellikleri ve nitelikleri varchr. Dog
ruyu soylemek gerekirse her bitkinin sahip bulundugu U.st\in nizam 
ve e§Siz giizelligin benzeri yoktur. Sonsuz gariplikler varchr i~erisinde. 
i§te insanoglunun hangi bitkiye bakarsa baksm kai'§Ila§acagi aklllan 
durdurucu garipliklerin ozeti bunlardlr. 

Bitkilerin degl§ip bir ba§ka §ekil almasm1 saglayan baz1 f1rsatlar 
yok degildir. Bug\in ekmekte oldugumuz bugday tohumlarmm g~mi§ 
nesillerin iirettikleri bugday tohumlanndan bir~ok nitelikleri §ekil iti
banyla farkhd1r. Demek istiyoruz ki, bitkileri ISlah etmek veya tohum 
se~imini tanzim etmek miimkUndiir. ~kli, rengi ve verdigi mahsUliin 
miktanru degi§tirebilmek, boyunun uzun veya kiSa olmasm1 saglaya
bilmek i~in bitki yeti§tiricileri muayyen yollara b8.§ vururlar. Hatta 
bir tohumun toprak i~erisindeki ge~irdigi hayat siiresine te'sir etmek 
ve yeti§tigi mevsimin uzunluguna ayak uydurmasm1 saglamak bugun 
i~in miimkiindiir. Aynca insanlar hastahklara dayamkh bol verim sag
layan ve diger bir~ok nitelikleri itibanyla kendi ihtiya~ ve gayelerine 
uygun bir~ok bitki tiirii yeti§tirebilmi§lerdir. 

Geli§IDi§ bitkller birbirlerinden baZI nitelikleri itibanyl~ aynlmak
la beraber hepsinin ortak oldugu birtakim ortak ve genel nitelikler 
bulmak miimkiindiir. Mesela hepsi de fotosentez ameliyesini ifa eder
ler. Yani toprakta bulunan gtda maddelerini havamn karbondioksiti
ni emerek ve su sayesinde giine§ten aldtklan enerjiyi besin maddele.:. 
ri haline ~evirirler. (ister bitki ister ot olsun her canh, viicud yapt
smda a§man kisimlari yenilemek, ~e§itli biitiin ~ah§lllalan ve gereken 
enerjiyi elde etmek i~in besin almaya mecburdur. En son besin kay
nagi, fotosentez ach verilen ve hiicrelerinin i~indeki kromoplast denen . 
ozel maddeciklerle klorofil dedigimiz bir renk kan§IIDI bulunan biitiin 
ye§U bitkilerde meydana gelen bir olaydtr. i§te iizerinde ya§adigtnilz 
gezegendeki biit\in hayat i~in bu olay esastir. 

Fotosentez, giine§ I§mlanmn enerjisi ile en basit anorganik mad
delerin baz1lannda kloroplast i~inde biiyiik bir htzla, once §eker, fa
kat baz1 yiiksek enerjl ta§Iyan diger birtaktm besin maddelerini mey
dana getirmesinden otiirii olaganiistii bir olayd1r. 

Bu olayda kullamlan maddeler karbondioksit ve su olmakla bera
ber bir miktar madensel tuzlara da ihtiya~ vard1r. Karbondioksit ha
vadan, toprak bitkilerinin toprakiistii kisimlarmdaki yapraklanyla, su 
ve tuzlarm en onemli kiSmi ise toprak altmdaki kokleriyle ahmr. Su 
altmda ya§ayan bitkiler, karbondioksit de dahil, biitiin maddeleri su
dan, erimi§ halde elde ederler. BitkUerin ye§il ya.praklan g\ine§ I§m
larmdan en iy'i yararlanabilecek §ekilde yapllllll§tlr. 
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Fotosentez olaYl, hiicrelerdeki mayalar tarafmdan kontrol edilen 
bir s1ra kimyasal reaksiyonlard1r. Bu -reaksiyonlardan birinde oksijen 
sudan ayr1hr ve bitki taraJmdan d1~an atlllr. I~1kta meydana gelen 
bu reaksiyondan elcJe edilen enerji, bitkilerin muhtac; olduklan besin 
maddelerini meydana getirmek iizere diger birc;ok reaksiyonlardan ge
c;irecek olan kimyasal maddelere verilir. 

Fotosentezin nas1l oldugu hala kesin olarak anla§llamarru§tlr.) 
Bitkilerin bir ortak benzerligi de muhtelif tiirlerin arasmda tohu

mun, dallarm, filizlerin ve c;ic;eklerin benzer yap1Iara sahip olmas1d1r. 
Dl§ etkenlere kal'§l hepsi de aym §ekilde kar§lhk verirler. Biitiin bit
kiler l§Iga dogru yonelirler. l§Iktan mahrum olduklan veya oksijen 
alamad1klan zaman oliirler. i§te buna benzer birc;ok niteliklerde bii
tiin bitki tiirleri ortaktlr. 

Oyleyse niteliklerine te'sir eden, geli§melerini saglayan ve 1rsi ozel
liklerini kendisinden sonrakilere nakletmesini te'min eden bunca sa
YlSlZ kanunlan hangi giic; planlaml§ ve yoktan varetmi§tir? 

Bu soru, bizi ondan c;ok daha zor, ~ok daha karrna§lk ve c;ok daha 
derin bir soruya gotiirecektir kendlliginden. 0 da ilk bitkilerin nereden 
gelmi§ olacag1 sorusudur. Veya bir ba§ka deyimle ilk bitki t'iirii nas1l 
var olrnu§tur? Biz tabii zekarn1z ve saglam kurallara dayall manb~
mizla biliyoruz ki; e§ya ken'di kendisini yoktan varedemez. Veya bii
tiin bu varhklar 'tesadiifen mey,dana gelrni§ olamaz. Bunu akhm1z ka
bul etmiyor. Oyleyse yoktan varedici bir Yaratlcmm varhgm1 kabul
lenmemiz gerekir ki, Yarat1c1mn varllgm1 itirat, aklrm1zm bizi mec
bur ettigi ~ok bedihi bir ger9ektir. (Allahu Yetecella Fi Asr'il-ilm, 118-
127) . 

---oOo---
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14 - Taze et yemeniz, giyineceginiz sus e$YM1Zl vl
karmaniz ve Allah'1n bol nimetinden istifade etmeniz ivin 
denizi ·miisahhar kllan O'dur. Gemilerin onu yara yara 
gittigini goriirsiin, O'nun lutfunu araman1z ve ~iikretme
niz iQindir, belki $iikredersiniz artlk. 

15 -. Yeryiiziinde sarsllmayas1n1z diye sabit daglar, 
nehirler ve yollar koymu$tur ki onunla, dogru yolu bula
smiz. 

16 - 1$aretler de. Yild1zlarla da, onlar yollann1 bu
lurlar. 

17 - Y aratan; yaratmayan gibi _midir hiQ? Art1k 
6giit almaz IDlSIDlZ? 

18 - Allah'1n nimetini sayacak olursan1z bitirem~z
siniz. Muhakkak ki Allah; Gafur'dur, Rahim'dir. 

Sarsdmaz Daglar 

Allah Teala dalgalan birbirine ~arpan denizleri miisahhar kllrru§ 
ve onu kullanmn emrine vermi§tir. Denizleri, iizerinde onlann gide
bilecegi §ekilde yaratml§, onda ballklar yaratrm§, bunlann diri ve olii
lerinin etlerini ihramda oiduklannda ve dlger zamanlarda kullanna 
helal k1lm1§tlr. Onlarda inciler, degerli cevherler yaratmt§ ve siisler 
edinmeleri i~in onlan ~lkarmayt kullanna kolayla§tltml§tlr. Ayrtca de
nlzl yara yara giden gemileri ta§1mak iizere Allah Teala denizleri mU
sahhar kllml'§tlr. Ayette ge~en «Gemilerin onu yara yara gittigini go
riirsiin.» klsmmda gemilerin, riizgarlan yara yara ilerledigmin kasde
dildigi de soylenmi§tir ki, her iki a\!lklama da dogrudur. Gemiler on
lerinde bulunan horgii~lii gogusleriyle he~ denizi ve hem de riizgar
lan yara yara ilerler. Allah Teala gemileri bu §ekilde yapmalanru kul
lanna ~aret buyu_rmu§ bunu babalan Nuh (a.s.) dan miras olarak al
mi§lardlr. Gemilere binenlerin ilki 'Nuh (a.s.) dur. Allah Teala onun 
nas1l yap1laca~m NUb (a.s.) a ogretmi§; sonra insanlar as1r be as1r, 
nesU be nesil bunu ogrenerek bir illkeden ba'§ka bir iilkeye, bir iklim
den ba§ka bir iklime gitml§ler buradaki mall oralara, oralardaki mah 
buralara getirmi'§lerdir. Bu sebepledir ki Allah Teala: Belki Allah'm 
nimetlerine ve ihs!mna §Ukredersiniz artlk, buyurmu'§tur. Hafiz l:bu 
Bekr el-'Bezz!r Miisn.ed'intle der ki: Kitabtmda Muhammed ibn Mu!
viye el-Bagd!di kanahyla bulmU§ oldugum ... Ebu Hiireyre'den riv!
yet ed1len bir haberde o, §oyle demi§tir: Allah Teala §U bat! denizlyle 
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ve dogu · .deniziyle konw~tu. Bah denizine : Kullanmdan baz1 kullanmt 
senin iizerinde ta§tyacagtm. Onlar hak'kmda nas11 davranacaksm? bu
yurdu. 0: Onlan batmnm, dedi. Allah Teala: Senin basklmn kenar
larmdadir. Onlan ben elimle ta'§mm, buyurdu ve onu siis ve avdan 
yoksun k1ld1. ~u dogu ~eniziyle konu§tu ve : Kullanmdan baz1lanm 
senin 'iizerinde ta§Iyaeagim. Sen onlara ne yapacaksm? buyurdu. 0: 
Onlan ellerim iizerinde ta§Iyacagim ve onlar i~in bir annenin c;:ocugu
na oldugu gibi mu~-fik olacagim, dedi. Allah Teala da miikMat olarak 
ona .siis ve av vercli. Sonra Bezzar der ki : Bu hadisi Siiheyl'den Ab
durrahman ibn Abdullah ibn Omer'den ba§kasmm rivayet ettigini bil
miyoruz. Onun ise hadisi miinkerdir. Hadisi Siiheyl. .. Abdullah ibn 
Omer'den mevkuf olarak da ri·vayet etmi§tir. 

Sonra Allah Teala yeryiiziinii, yeryiiziinde ya§ayan canltlann ha
yatt yeryiiziiniin sarsllmas1 sebebiyle bozulmasm diye, bir de oramn 
karar kllmast, sarsilmamast ic;in yiiksek, sars1lmaz, sabit daglan yer
yiiziinde yaratttgmt zikreder. Bu sebepledir ki ba§ka blr ayette: <<Dag 
Ian dikmi§tik.n (Naziat, 32) buyurmu§tur. Abdiirrezzak der ki : Bize 
Ma'mer ... Hasan'dan ri'Vayetle haber verdi ki o, §6yle dermi§: Yeryii
zii yarabldtgmda sarsthyordu. (melekler) : Bu, strtmda hie; kimseyi ka
rar klldtrmayacak, dediler, sabahleyin bir de gordiiler ki daglar yara
blmt§. Melekler daglanri ni\!in yaratildigmi bilmediler, Said'in Kata
de kanaliyla ... Kays ibn Ubad'dan rivayetinde Allah Teala yeryiiziinii 
yaratt1g1 zaman yeryiizii hareket etmeye, sarstlmaya ba§lami§, melek
ler : l;3U, Slrtmda hie; kimseyi barmdirmayacak (karar ktldtrmayacak), 
·demi§ler, bir de sabah olmu§ ki orada yiiksek daglan g()rmii§ler. ibn 
Cerir der ki: Bana Miisenna .. . Ali ibn Ebu Talib (r.a.) den rivayet 
etti ki o, §oyle demi§ : Allah Teala yeryiiziinii yarattt~nda, o sallandl 
(sarstldi) ve: Ey Rabbtm, benim iizerime Ademoglunu koyacaksm da 
iizerimde hatalar i§leyip benim iizerlmde pislikler mi yapacaklar? de
ml'§. Allah Teala orada onlann gordiikleri ve gormedikleri daglan dik
mi§. Boylece yeryiiziiniin sarsllmasi, etin .seyirmesi gibi olmu§. 

Allah Teala yeryiiziinde nehirler ve yollar koymu§tur. Oraya koy
dugu nehirler bir yerderi ba~ka bir yere kullarma nztk olsun ic;in akar. 
Bir yerden kaynar ama ba§ka bir yer ahalisinin nzk1d1r. Bolgeleri, 
~ilerl, kurak yerleri gec;er, daglan ve yiiksek yerleri deler ve ahalisi
nin emrine verilmi§ oldugu iilkeye Ula§tr. Onlar yeryiiziinde saga so
la, giineye kuzeye, doguya babya dogru akarlar. Kiic;iikleri, biiyiikleri 
vardtr. Dereler bazan akar, bazan kesilir. ~lerinde Allah'm muraw ve 
takdiri olc;iisiince ~aglayanlart, toplantp durulanlan, htzh ve yava§ 
akanlart vardtr. Allah Teala onlan miisahhar ktlmt§ ve kullarma ko-
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layl~tirmi§tlr. O'ndan b~ka tann, O'nun di§mda bir Rab yoktur. Ay
m §ekilde yeryiiziinde, kullann bir iilkeden bir iilkeye gidecekleri yol
lar yaratmi§tlr. 0 kadar ki Allah Teala, aralannda bir g~it ve yol ol
sun diye daglari yarmi§tir. Nitekim bir ayette §oyle buyurur: <~Dogru 
yolda gitsinler diye, geni§ yollar a~tik.11 (Enbiya, 31). Allah Tea1a bii
yiik daglar, kii~iik tepelerden i§aretler de yaratmi§tlr. Yolcular kara
da ve denizde yollanm · kaybettikleri zaman onlarla yollarm1 ta'yin 
eder, bulurlar. Gece karanhgmda ((Yildizlarla da onlar yollanm bu
lurlar.» Yildizlarla yollanm bulacaklan a~Iklamasi ibn Abbas'mdir. Ma.
lik'den cci§aretler de yaratti.» ayeti hakkmda rivayete gore onlur: i§a
retler yildizlardir, obiirleri ise daglardir, derlermi§. 

Sonra Allah Teala azametine dikkati ~ekerek hi~ bir §ey yarata.
mayan, aksine kendileri yaratilmi§ olan Allah dl§Indaki putlara. degil 
de sadece zatma ib&detin gerekli olduguna i§aret buyurur. ciYaratan; 
yaratmayan gibi midir hi~? Artik ogiit almaz misimz?)) 

Sonra Allah 'l'eala onlara nimetlerinin ~okluguna ve ihsamna i§a
retle: c<Allah'm nimetini sayacak olursamz bitiremezsiniz. Muhakkak 
ki Allah; Gafur'dur, Rahim'dir.)) buyurur. Sizin giinahlanmzi bagi§
lar. §ayet. biitiin nimetlerinin §iikrii He sizi yiikiimlii kilmi§ olsayd1, 
bunu yerine getirmekten aciz kahrdm1z. §ayet bununla emretmi§ ol
saydi, zaJlf dii§er ve birakirdimz. §ayet size azab etml§ olsayd1, size 
zulmetmi§ olmaks1zm size azab ederdi. Fakat 0 GafUr'dur, Rahim'dir, 
~ogunu bagt§lar ve ancak az bir k1sm1 yiiziinden sizi cezalandmr. 

ibn Cerir der ki : Allah Teala bu ayette §oyle buyuruyor : Madem 
ki siz nimetlerin bir k1sm1mn §iikriinii edaya gii~ yetirerniyor, bundan 
aciz kahyorsunuz bu durumda tevbe eder, Allah'm taatma, O'nun hO§
nudluguna tabi olmaya donerseniz; muhakkak Allah; Gafur'dur, O'na 
doniip tevbeden sonra size azab etmeyecek olan Rahim'd\r. 

----- t Z A HI ---- -

Denizler ve Okyanuslar 

Deniz ve okyanuslar yeryiiziiniin dortte ii~ kadar biiyiik bir kiS
mml kaplar. 

Suyun yeryiiziindeki 6zellikleri -ce§itlidir. Bir yerden digerine ko
layllkla akmak suretiyle, s1cak ve sogugu ta§Ir. Aynca., suyun, giine§ 
I§mlanm kuvvetle reddetme kudretl bulundugundan, gundiizleri de-
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nizin s1cakhk derecesi fazla yti.kselmez, geceleyin siir'atle dii§mez. Ge
ce ile giin'diiz arasmdaki derece fark1 sadece ikidir. 

Bir bilgin der ki : 
<cDeniz, devamhhgmda zamanla, bekasmda da ebediyetle rekabet 

etmektedir. Binlerce, milyonlarca Yillar ge\!iyor. Deniz yine eski ha
lindedir. Daglar vadilere, vadiler daglara, toprak ag~lara ve aga\!lar 
topraga donii§mekte. Faka t deniz, deniz olmakta hi~ degi§meksizin ha
yatml devam ettirmektedir.» 

<cDenlzde size bir s1kmt1 dokununca, yalvard1klanmzm hepsi kay
bolur. Ancak Allah kahr. Ama 0, sizi ~urtanp karaya ~lkarmca yiiz 
~evirirsiniz. Ve insan zaten pek nankfu oland1r.» (isra, 67) 

Okyanuslann, denizlerin, gal ve nehirlerin sulanmn kaynag1 bir
dir. Hidrojen atomlan; oksijen atomlan ile birle§mi§, hi~ degi§meden 
her zaman aym hedefe dogru giden suyu meydana .getirmi§tir ... Her 
yere hayat t~1ya.n suyu ... 

Su, her zaman hayat ve · saadet i~in _mi akar? Onun kahredici bir 
giicii, elem verici bir kudreti yok mudur? .. 

Su; de~etli bir kuvvete sahiptir. Ve ha§indir. Bazan yeryiiziiniin 
en katl ve sert yaratlg1 haline gelir, oniine dikilen her §eyi ne olursa 
olsun yikar, siiriikleyip gotiiriir. Sel baskmlanna, su basmalanna se
bebiyet verir. Ta§lan param par\!a eder. Kiic;:iik damlac1klan altmda 
her 1iiirlii katl maddeleri, sert kayalan delik de§ik eder. Okyanuslarm 
korkun~ derinlikleri, esrarengiz halleri, deh§et verici dalgalan hep o 
damlac1klann eseridir. Denizin homurtusunu dile getirmek i\!in ooyle
nenlerin en §a'heseri, dalgalar ve deniz f1rtmalan i\!in soylenilen soz
ler olsa gerektir : 

Su, bazan yeryiiziiniin en kuvvetli ve ha§in bir varhg1 haline ge
lir. Yol iizerinde bulunan her '§eyi silip supiiriir. 'Korkun~ kabarmala
ra, oli.im sac;:an baskmlara sebebiyet verir. Kayalar1 par~alayan, ta§lar 
ve btitiin cema:datl erlten sudur. Okyanustaki korku ve derinlik, s1r 
ve tehlike ona doniiyor. 

Deniz f1rtmasm1 bilir misiniz? Hi\! dinmeden tic;: giin, dort gun de
vam eder. ~iddeti hi~ azalmaz. Daglar gibi dalgalar, vadiler gibi hen
dekler sema ile denizin arasm1 doldururlar. Ne bakllacak biz:- ttara, ne 
de goriilecek bir ufuk bulunur. Dalgalarm kubbelerinder. b~ka bir 
yer, semamn derinliklerinden ba'§ka da bir deniz yoktur artlk. Normal 
olarak yirmi be§ metre ytikselen dalgalarm f1rtmah gtinlerde ytiz met
reye yiikseldigi olur. 

«Veya (kMirlerin ameli) engin denizin karanl1klarma benzer. Onu 
tist tiste dalgalar btiriir ve dalgalarm tisttinde de bulutlar orter. Ka-

Tefsir . C. IX. F . 281 
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ranllk iistiine karanllktrr. insan elini uzattlgr zaman nerdeyse onu bi
le goremez; Allah'm nur vermedigi kimsenin asia nuru olamaz.)) (Nur, 
40). 

Sonradan aniden hava berrakla§Ir. Riizgarlar normalle§ir. Deniz 
siikunet bulur. Gok agrlarak yer goriiniir. insan, o zaman AUah'a hamd 
ve tesbih ederek §oyle demekten kendini alamaz: 

«Gbklerin ve yerin yaratrcrsrdrr 0. 0, bir §eye hiikmederse, ona 
ancak «ol» der, o da oluverir.)) (Bakara, 117). 

Dr. Hudson diyor ki : 
«Bir · nokta suda yiizen §U tuhaf aleme bakm. 0 canlllari dii§ii

niin. Kimi i§ine abanmr§ \!ah§makta, kimi istirahat etmektedir.)) 
Bunlarm vucudlarmm daha tuhaf ve dii§iindiiriicii yanlan; azrk

lanm aramalan, avlarma saldrrmalan ve dii§manlarmdan kagmalan
drr. Bunu goriince bir hayvam incitme kar§rsmda insan §efkatinin, ga
leyana geldigini itiraftan kendini alamazsm. Hayvancagrzm inciltil
mesi kar§ISmda §efkat duygulanmzm harekete gegmemesi imkansrz
dlr. 

Gergekten denizler hayat ile doludur. Nitekim denizleroe mev
cud canh varhk ttirleri say1 itibanyla yeryiiziinde bulunanlardan \!Ok 
daha fazlad1r. 

Denizlerdeki canh varhklann ge§itleri pek goktur. Tasnif edilir
ken de sayllan durmadan artmaktadrr. 

Bu kiic;iik varhklarm saYilan, bir mil kiipliik vasatta on yedi ra
kamh blr sayiya, yani milyar kere milyara vanyor. Bunlar arasmda 
uzunlugu, otuz altl metreye varan dorkal gibi hayvanlar da bulunur. 

Okyanuslarda biiyiik bahklara grda vasrtasr olan savunmasrz ba
llklar oldugu gibi, okyanusu bir ba§tan obiir ba§a bir arslanm orman
da dola§tlgr rahathk iginde ctola§an bahklar da vardrr. Keskin di§leri 
deniz vasrtalarma hiicum etmeye ve pargalamaya imkan verecek ka
dar kuvvetlidir. 

Acaib deniz canlllarmdan biri de, yapi§kan bahk ile yumu§ak ve 
gev§ek hayvanlardrr. 

Denizin bir de kendisine has Sahalo denilen kU§U vardrr. Deniz 
kU§U Sahalo, viicudga gok saglam ve kuvvetlidir. Sesi de o derece giir
diir. ikisi a~rlrnl§ oldugu zaman kanatlarmm uzunlugu 4,5 metreye 
ula§Ir. Aym ·zamanda, devamh §ekilde saatlerce uc;arak havada kala
bilir. Ugarken uyudugu da soylenir. 

Deniz canlllannm bulundugu derinlikler degi§mektedir. Her de
rinligin muayyen bir srmf canllsi bulunmaktadrr. Bunlarm tertip ve 
viicud sistemleri de degi§mektedir ki, Yaratrcmm varllgrm en giizel 
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bir §ekilde isba.tlar. Biz mevzuumuza, denizl~rdeki milyonlarca canh 
numunesinden Yarat1cmm kudretini ve san'at yuceligini hayk1ran 
c;:ok azm1 alacag1z. 

Amip ~ok kuc;:uk hacimli canh bir varhkt1r. 001 ve su birikinti
lerinde ve tortul kayalar tizerinde ya~ar . Gozle gortilmesi imkansiz
dir. Ancak mikroskopla gorii.ltir. Esnek ve yapl§kan bir ktitle olup, §art 
ve ihtiyac;:lara gore §ekil degi§tirir. Hareket ettigi zaman vticudundan 
baz1 <;Ikmtllar uzamr. Bunlan ayak olarak istedigi yere hareket ede
bilmek ic;:in kullamr. Bu se'bepten, bu c;:Ikmtilara yalanc1· ayak ad1 
verilir. 

Bir g1da buldugu zaman bu <;Ikmtllarla onu yakalar ve uzerine 
hazmettirici bir s1v1 salg1lar. Yararh taraflanndan faydalamr, geri 
kalnn k1s1mlanm da a tar. 

Amip, vucudunun her taraf1yla teneffiis ederek sudan oksijen ahr. 
Bu gozle gortilmesi imkans1z alan varhga bakm ki; ya§Iyor, hare

ket ediyor, beslenip tenef'ftiste bulunuyor ve art1klanm da dl§an atl
yor... Geli§mesi tamamlanmca da yeni bir canh meydana getirmek 
ic;:in iki k1sma aynhyor .. . 

Alice'nin 1765 yilmda canh bir stinger turu iizeriride yapbg1 in
celemeye kadar stinger neba.tattan sayillyordu. Biiyuk alim; bu ince- · 
lemesinde, suyun hayvanm yan deliklerinden girdigi ve iistiindeki goz
den atlld1g1m ke§fetti. Bu arada inceledigi §eyin bir hayvan olabilece
gi ihtimalini ortaya attl. 1825 yihnda ise biiytik alim Robert Grant, 
sungeri bugiin anladig1m1z §ekilde ta'rif ve izah etti. 

Birtak1m sungerler zorlukla gortile'bilecek kadar kiic;:iiktiir. Diger 
bir k1sm1 ise gayet biiyuk hacimlidir. Aym §ekilde renkleri de degi§
mektedir. Kimisi san, kimi ye§il, kimi portakal renginde ve~a klr
miZl yahut mavidir. 

Vucudunun uzerinde birc;:ok ku~uk delik bulunmaktadir. Yukan
smda biiyiik'c;:e bir yank vard1r. Yan deliklerinden canll varhklar ve 
g1da maddeleriyle beraber giren su, yukardaki yanktan g1da artlkla
riyla birlikte di§an ~1kar . 

Bu haliyle S'tinger, yeryuziindeki btitiin yarat1klardan farkhd1r. 
Zira butiin canh varhklann hilafma, ust deligini g1dalan almak ic;:in 
degil de, artlklanm di§an c;:1karmak ic;:in kullamr. 

Suda ya§ayan canhlarm ba§mda 'ballklar gelir. Vucudlan suda 
ya~amasma uygun olarak donatllml§, rahat yuzebilmek ic;:in kayiga 
benzeyen, yiizmesi esnasmda dengeyi saglamak ic;:in yelpaze bic;:imin
de yiWgec;:leri bulunur. Suda hareketine yon vermek ve istikamet de
gi§tirmek ic;:in kuyrugu yaygm ve ortasmdan kavislidir. 
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Yine; ilahi san'atm bir cilvesi olarak ballgm s1rt klsmmda hava 
ile dolu ve hayvamn durumuna gore hamci ku~iilup buyiiyebilen hava 
keseleri bulunur. Bunlara aym zamanda yiizme keseleri ad1 verilir. 

Bahklarm harici delikleri de mevcuddur. A~z. burun, solunga~
Iar, tenasUI delikleri gibi. 

Bahktaki acaib organlardan biri de, hayvamn solunum orgam 
olan solun~Iand1r. Hayvan agzm1 ac;t~gmda i~eriye su girer. Sonra 
agzm1 kapaymca su, yan deliklerden solungaca · ge~er. Solunga~ su
dan oksijen alarak, karbondioksiti d1~an atar. 

Deniz yildizi; §ekil bak1mmdan y1Id1za benzeyen bir deniz hayva
mdir. Renk ve hacitll bak1mmdan ~e~it}idir. Biitun denizlerde bulu
nur. Hayvamn vucudu, ortasmda a~z yang1 bulunan bir yuvarlaktan 
meydana gelmi~tir. Bu yuvarlaktan ~eklen birbirine benzeyen, uzun
luk ve hacim itibanyla e§it be~ kol aynhr. Ust yiizii alt yiiziinden 
daha gricedir. Viicudunun iizerinde ~ok sayida sert ~1kmt1Iar bulun
makta, bunlardan da dikenler \!lkmaktadir. <;ogu zaman bunlarla ot
lara ve yosunlara yap1~1r. Bu sebebten, m~aya benzeyen bir organla 
t~~hiz edilmi~tir ki, bununla yap1~tlg1 §eylerden viicudunu kurtartr. 

Deniz yildiZl, yumu§ak ve iki kanad1. olan hayvanlarla beslenir. 
Bunlan ~ok garip bir metodla avlamaktad1r ki, bu metod bizatihi 
Allah'm varhgma ve her ~eyi kaplayan rahmetine bir delildir. 

Ylld1z bu hayvanlardan birini bulunca onu be~ kolunun arasma 
ahr. Viicudunu bir yay gibi onun etrafma sarar. Hayvanm kanatla
rma 'kollan ile yap1~1r. Bunlan z1d yonde zorlayarak: kanadm a~llma- . 
s1m saglar. · 

Deniz yildiZI, gayet sab1rh ve dayamkhdlr. Kuvvetli bir hayvana 
tesadiirf ettiginde, uzun miiddet, ~ayvamn giicii kesilinceye kadar onu 
s1kmaya devam eder. Hayvan ·bu sab1r ve sebat kar§ISmda neticede 
magla.b olur. Ondan sonra y1ld1z mideslnden bir par~a ~1kararak hay
vanm beline dolar ve bitirinceye kadar onu emmeye 'ba§lar. 

'Mercan, Allah'm ~ok garip yarat1klarmdandtr. Denizlerde be§ ' ila 
u~ yiiz metrelik derinlikler arasmda ya§ar. Dipte bulunan bir kaya 
par~as1 veya ~ahya tutunur. Viicudunun yukansmda bulunan ag1z bo§
lugu, beslenmesi i~in kulland1g1 bir tak:1m \!Ikmtllarla t~hiz edilmi§ 
bulunmaktadtr. 

Av olacak canh onun bu ag1z ~1kmtllarma dokununca derhal uyu
§Ur ve ona yapl§Ir. Q1kmtiiar uzerine kapamr. insanlardaki yemek 
borusuna benzeyen dar bir borudan nlideye m;1lan agzma indirir. 

Mercan t~lara veya ~ahlara yapi§an ceninin te§ekkUI ettigi yu
rymrtalarm dollenmesini saglayan spermalar ~1kararak ~ogahr. Cenin 
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bundan sonra miinferid bir canll olur. Durumu diger canlllann duru
mu gibidir. 

Yaratlcmm kudretine delalet eden bir huslls da, mercanm tohum 
metodu ile ~ogalmas1d1r. Bu ~ogalmadan te§ekkiil eden g<>vde, as1l te
§ekkiil ettigi govde ile biti§ik vaziyettedir. Bu durum ise kalm saph 
mercan agacmm olu§ffiasml ger~ekle§tiriyor. Son derece ince olan dal
la.r sona dogru gittik~e incelir. Mercan agacmm · uzunlugu 30 cm.ye 
balig olur. 

Canh mercan adalan ~e§itli renklerde olur. Onlan denizlerde san, 
portakal rengi, karanfil kirmlzisl, ziimrut mavisi veya kapah ktil ren
ginde gt>riiriiz. 

K1rnnz1 niercan, hayvamn canh klSimlanmn yok olmasmdan son
ra geriye 'kalan sert kiS1mlard1r. Bu, ta§la§an muazzam mercan ~~it
lerini meydana getirir. Gorenler, bunlarm adeta su altmda.ki volkan 
kiitleleri olugunu zanneder. 

Bu kiitleler umfuniyetle Pasifik'te ve Hint Okyanus'unda obulunur. 
Bir kLs1m mercan adalan su altmda te§ekkiil etmi§ oldugu gibi, bir 
kLsnn da su iistiine kadar yi.ikselmi§tir. Uzerinde koloniler kumlmu§, 
ya§amaya miisaid hale gelmi§tir. Su dibinde bulunanlar denizciler i\!in 
biiytik tehlike arzederler. Bu kolonilerden birisi de biiyiik mercan sed
di ad1 verilen Avusturalya'mn kuzey dogusunda bulunup bin ii~yiiz · 

mil uzunlukta, elli mil geni§likte yer tutazi· ve kiitlevi kayalardan mey
dana ·gelmi§ olan mercan kayaland1r. Hadd-i zatmda onlar ~a canh 
birer varhktan te§ekkiil etmi§lerdir. 

inci, denizlerde bulunan en entere.san canlllardand1r. Hayvan, teh
likeden korunmak i~in kire~li maddelerden yap1lm1l} bir ka.buk i~inde 
derinlere iner. Bu hayvan, terkibi ve ya§ayi§ tarz1 bak1mmdan diger 
canhlardan farkhd1r. Nitekim ballk~l ag1anna benzeyen, a.cai'b dokulu 
bir agla kaphd1r. Bu ag, siizge~ gibi su, hava ve g1damn vticuda gir
mesine miisaade ettigi halde, kum · ve \!aklllarm girmesini onler. 

Agm altmda, her birinin dort dudag1 bulunan ag1zlan vard1r. 
Herhangi bir kum tanesi, \!ak1l pa~as1 veya 'hayvana kasdeten bfr can
h i\!eri girdiginde, hayvan siir'atle i!fraz ettigi yapi§kan bir madde ile 
onun etril.fm1 orter. Bu madde donukla§mca inciyi meyda.na getirir. 
Hayvanla birle§en zerrecigin hacmine gore incinin de hacmi degi§ir. 

Eyliil 1956 sonlannda ne§redilen jeolojik bir takrirde; 190 milyon 
ylldanberi kurumU§ bulunan Giiney denizi sa'hillerinde Ramun vadi
sinde yapllan ara§tlrmada, acaib yaratlll§h ~ cins hayvan fosiline 
tesactiif edilmi§tir. 

Daha tuhafl da Tembistrofleas adm:cta; tav§ana benzeyen 'fakat 
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uzunlugu 4,5 metre olan, boynu ziirafa boynuna benzeyip, 12 omur
dan meydana gelen bir hayvan mti§ahede edilmi§tir. 

Bu hayvanm deniz k1y1smda ya§ad1g1 ve uzun boynu ile ballkla
n avlad1~ ileri surillmti§ttir. 

Ayn1 §ekilde, Palakodent denilen geni§, yaygm bedenli ve kaplum
bagaya benzeyen, fakat diger hayvanlan ~ignemek i~in saglam ve ge
ni§ di§leri bulunan bir ba§ka hayvamn da kalmtllanna tesadtif edil
mi.§tir. 

<(i§te bu Allah'm yaratlg1d1r. O'ndan ba§kasmm ne yaratt1gm1 hay
. di gosterin bana ... Hayir hay1r, o zalimler apa~1k bir sap1kllk iginde

dirler.» (Lokman, 11) (Abdtirrezzak Nevfel, Allah ve Modern ilim, 
155- 164) 

ikinci Mes'ele : BU: ayetin tefsirinde mtifessirlerin Cumhurundan 
nakledilen g6rti§ §Udur : Bir gemi su uzerine buakild1g1 zaman o tarafa 
bu tarafa meyledip sars1llr. Bu geminin tizerine ag1rllklar kondugu 
zaman dengesini kazamr. Bunun gibi Cenab-1 Allah dtinyay1 su tizerin
de yaratt1gmda ilk zamanlar dtinya sars1lm1§ ve titremi§tir. Bunun 
tirerine, bu ag1r daglan yaratml§ ve bOylece su uzerinde yerle§mi§tir. 

Bu gorti§ baz1 noktalardan gti~liik arzeder, denebilir: 1) Bu yo
rum; ya yer ve suyun tabiatmda aglrllk uldugunu. soyleyerek, yahut 
da bu kurall inkar etmekle birlikte cisimlerin bu hareketlerinin kendi 
yapiSmdan oldugunu, veya boyle olmay1p Allah'm takdiri ile oldugunu 
kabul ederek yapllacakt1r. Birinci duruma gore bu yoruma gidebilmek 
gti~ttir. Qtinkti bu kurala gore, dtinyamn sudan ag1r oldugu §tiphesiz
dir. Sudan ag1r olan bir cisim de suda batar. Onun tizerinde ytiziip 
kalmaz. Ytizmedigi zaman da onun .sarsmas1, titremesi soz konusu 
olamaz. Ancak gemi boyle degildir. Qtinkti gemi aga~tan yap1hr. Agacm 
i~inde ise hava ile dolu bo§luklar bulunur. Bu sebeple aga~, su tizerinde 
ytizer ve o zaman da sars1llr ve su tizerinde kayar. Ag1r cisimlerle 
saglamla§tmldl~ zaman karar bulur ve durur. i§te fark budur. 2) ikin
ci §Ikka gelince buna gore dtinyamn stikun bulmas1 Allah'm onda: sti
kunu yaratmas1 iledir. Onun sallanan bir sofra olmasmm sebebi ise 
yine Allah'm onda hareketi yaratmas1d1r. Bu duruma gore dunyanm 
sarsildigmi, bunun tizerine Allah'm daglan yaratlp onu saglamla§tlr
digml soylemek dogru olmaz. Qtinkti bu soz, ancak dtinyamn tabiatmm 
sarsmay1, daglann tabiatlmn da saglamla§tlrmayi beraberinde bulun
dugu zaman dogru olur. Ancak, biz §imdi bu halleri gerektiren tabiatla
rm olmad1gma gore konu§uyoru~. Gortiltiyor ki bu yoruma, gitmek bti
ttin bu degerlendirmelere gore mti§kildir. 

tkinci Nokta : Dtinyamn daglarla saglamla§ti.nirnasi ancak onun 

! 
! 
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su uzerindeyken uzerindekileri sarsmamas1, o yana bu yana meyletme
mesi igin dti§tintilebilir. Bu durum eger su durgun ise makul olabilir. 
Burada akhm1za bir soru geliyor : Suyun, bulundugu yerde durgun 
olmasmiP,. sebebi nedir? Eger suyun o belli yerde durmasmm sebebi, 
ozel ta:biatmm onun ·o muayyen yerde durmasm1 gerektirmesidir, dene
cek olurs-a; o halde nigin aym §eyi diinya igin soylemiyorsunuz? Diin
yamn kendine mahsus tabiati onun o belli yerde durmasm1 gerektiri
yor, demiyorsunuz? Bu; sbnuc; olarak Allah'm dunyaYI, daglarla sag
lamla§tirdigi igin durdugunu soylemeyi dogurur. ~ayet, «hayir, suyun 
muayyen yerinde durmasmm sebebi, AUah'm onu kendi kudretiyle o 
husU.si yerde durdurmas1d1r,» denirse, nigin aym §ey dunyanm durma
Sl igin de s6ylenmiyor? GOrUluyor ki yorum yine dogru <;Ikmamakta
dir .. 

Ugiincu Nokta: Diinya buyuk bir cisimdir. Onun okyanusun uze
rinde 'biitiinuyle sars1lmas1, titremesi halinde bu insanlarca 'gortilmez. 

Eger denilirse ki : Dunyay1, iginde hiriken gazlar deprem amnda 
hareket ettinniyor mu? Bu hareketler insanlarca mu~hade ediliyor. 
Peki <maglar olmasa dunya sarE1hrd1. Ancak ag1r daglarla saglamla§
tmlmca, ruzgarlar onu sarsmaya gii·g yetiremediler,n diyen kimseyi 
nic;in reddediyorsunuz? 

Biz deriz ki : 0 gazlar yerin kiic;uk bir parc;as1 ·iginde birikme~te
dir. 0 kuc;uk parc;ada sars1lma olunca mti.§ahade edilebiliyor. Yukar1ki 

. gorti'§U ileri surenler diyorlar ki: Yerin muayyen b61gesinde meydana 
gelen hareket insamn belli bir uzvunda meydana gelen segirme gibi
dir. ;Bu goriilebilir. Oysa dunyanm biitiinuyle sarsilmas1 halinde bu 
sars1lma goriilmez. Nitekim gemide bulunan bir insan geminin bii.tii-. 
nuyle yapt1g1 hareketi en h1zh bir sur'atle olsa bile hissetmez. Burada 
da boyledir. Bunlar bu konudaki ince ve derin meselelerdir. Buna gore 
bu zor noktada §oyle denebilir : Kesin delillerle sabittir ki; diinya 
yuvarlaktlr. Bu yuvarlagm tizerinde bulunan §U daglar ise bu yuvar
lagm ytizunde meydana gelen <;Ikmtllar gibidir. 

~imdi diyoruz ki : Bu <;Ikmtllarm olmadigmi, gergekten yer kiire
nin gikmtllardan uzak oldugunu du:~iinsek, en kiiguk bir sebeple diUre 
te§kil ederek hareket ederdi. ·Qiinku daire §eklinde olan basit bir cisim, 
ya kendi etmfmda donerek hareket etmesi gerekir veya bu aklen ge
rekli olmasa bile, l;>asit bir sebeple bu §ekilde donmesi ica.b eder. Fakat 
yer yuvarlagmm ytiziinde bu daglar mevcut olduguna ve bunlar yu
varlak uzerinde bulunan gikmtilar gibi olduguna g6re, bu daglann 
her biri dunya.nm merkezine dogru kendi tabiat1 ile yonelir. Daglarm 
dunyanm merkezine dogru buyiik ag1rhgi, §iddetli gii.cii. ile yonelmesi 
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yer yuvarlagm1 daire §eklinde donmekten allkoyan kaz1k gorevini yap
maktadir. i§te daglarm yeryiiziinde yarat1Imas1 dairevi hareketine mani 
olmas1 i~in yuvarlaga ~ak1lm1§ kaztklar gibidir. Bunlar yerin sarsllma
sma meyil ve titremesine mani olurlar. Yani yerin daire §eklinde hare
ketine mani olurlar. 

ikinci Nimet: Allah'm yeryiiziinde gosterdigi ikinci nimet orada 
1rma:klan ak1tmastd1r. Burada iki bahis vard1r: 
(. .. .. ..... .... .. ... .. ... ) 

ikinci Bahis: Miisbet ilimlerce sabittir ki, trmaklann \!Ogunun 
kaynag1 daglardan ~1kmaktad1r. Bu sebepledir ki Cenab-1 .Allah ne 
zaman daglan zikretmi§ ise pe§inden hemen gezeleri ve umaklan 
zikretrni§tir. 

U~iincii Nimet : «Dogru yolu bulasm1z diye yollar koymu§tur,» 
ciimlesinde zikredilmi§tir. Yani Allah yeryiiziine, yolculuklanmzda 
dogru yolu bulasmtz diye yollar koydu ve a~1klad1, demektir. (Fahred
din er-~RA.zi, Mefatih el-Gayb, XX, 8-10) 

§iiphesiz ki insanlann s1gmag1 ilk c;aglarda magaralar idi. Qiinkii 
heniiz yap1 san'atm1 bilmemekteydiler. TR§ 'devri oncesi magamda ya
§amt§; ta§ devrinde kar, dolu, f1rtma ve yagmur gibi tabiat olaylarm- . 
dan .korunmak i~in ta§lan yontmu§ ve kenciini vah§i hayvanlarm sal
dmsmdan magaralara s1gmarak korumu§tur. Daglar, diinyarmzm kati 
kabugunun aynlmaz bir par~as1d1r . Diinyam1zm dl§ kabugu sarsild1g1 
zaman birlikte daglar da EarEillr. Daglarda muhtelif madenler vard1r. 
Demir, bak1r, altm vs. gibi. Biz onlan durur gibi goriiyoruz ama onlar· 
fezada kur§un gibi h1zla hareket etmektedirler. <;iinkii yeryiizii hareket 
etmektedir. Daglarm en onemli rollerinden birisi de, diinyanuzm kabuk 
tabakasmm birbiriyle tutunmasm1 saglama.s1d1r. Bir diregin ~adm 
tuttugu gibi daglar tla 'diinyamizi tutmaktadir. Daglarm tabii fonksi
yonlarmdan bir digeri de yeryiiziiniin kabuk den:gesini korumaktlr. De
gi§Ik tabiat olaylarmm a§md1rmas1 neticesinde diinyamtzm kara ka
bugu siirekli degi§imlere ugramaktad1r. Bu degi§me, kabugun yiiksek 
kisimlanyla al~ak kisimlan arasmda siirekli devam edip gitmektedir. 
I§te biitiin bu hususlara temas eden .Kur'an-1 Kerim §6yle buyurmak
tadir: 

1 - «Onlar daglardan evler oyarak kendilerlni emin ktlarlardt.»' 
(Htcr, 82) -

2 - «Allah yarattig1 §eylerden size golgelikler yayd1. Daglardan 
magaralar . yapt1. Sizi stcaktan koruyacak elbiseler ve harbde sizi mu
hataza edecek elbiseler yaratt1. O'na teslimiyetle itaat etmeniz i~ln 
size ooylece nimetini tamamhyor» (Nahl, 81) 
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3 - Ntlh'un oglu: «Beni sudan koruyacak bir daga sigrmr1m,>> 
dedi. Ntlh da : «Bugi.in Allah'm emrinden koruyacak yoktur. Ancak 
Allah'm rahmet ettigi kurtulur, dedi. 0 s1rada aralanna bir dalga 
girdi, o da bogulanlardan oldU.>> (Htld, 43) · 

4 - «Arz ve daglann sars1ld1~ giinde, daglar ak1p dagllan kum 
gibi olurlar.» (Mtizzemmil, 14) 

5 - Allah'm; gokten su indirip, kendisiyle c;~it ~it meyvalar 
c;Ikardlgimlzl g6rmedin mi? Keza daglardan, renkleri muhtelif beyaz, 
k1rrmz1 ve gayet siyah yollar peyda eyledik. (Fatu, 27) 

6 - ccSen daglan gortir, onlan hareketsiz ve sabit sarursm. Hal
buki onlar bulutlarm gec;i§i gibi gec;erler. Bu, her §eyi sapasaglam 
yapan Allah'm sanatld1r. f}tiptlesiz o, i§lediginiz §eylerden haberdard1r.>> 
(Neml, .88) 

7 - c~Biz yeri be§ik k1lmadlk m1? Daglan kaz1klar yapmad1k m1?>> 
(Nebe, 6-7) 

8 - ceO, sizi c;alkalamasm diye yeryiiztine btiytik daglar, yolunu
zu, bulmamz tc;in de yollar ve nehirler koydu.» (Nahl, 15) 

9 - ccYerytiztinde insanlan c;alkalamamak ic;in sabit daglar yarat
tlk. insanlar diledikleri yere gidebilsinler diye yerytiztinde geni§ yollar 
ac;t1k.>> (Enbiya, 31) 

10 - ccVe gogti korunmu§ bir tavan k1ld1k. Halbuki mti§rikler bu
nun (g-Okytiztintin) alametlerinden yuz c;eviricidirler.>> (Enbiya, 32) 

11 - ·;<Allah, arz tizerinde sabit daglar yarattl. Onu bereketli kll
dl. Yiyecek ve ic;eceklerini takdir etmek, sorup sual edenler ic;in bun
lann yarat1Imas1 dort gtinde tamamlandl.» (Fussilet, 10) 

f}imdi yerytiztintin ka'bugunda bir gezinti yapahm. Oradaki dag
lan, denizleri, 1rmaklan, vadileri ve c;olleri gormeye c;ah§ahm. Dtinya
mlz ilk elbise'>lni giydigi gtinden beri bu tabiat parc;alan acaba oldugu 
gibi duruyor mu? Dtinyam1zm ilk yarat1ldig1 gtindeki goliintimti bu
gtinktintin aym m1yd1, yoksa degi§iklige ugram1§ m1d1r? ic;inizden 
dfulyamn hie; degi§iklige ugramadlgm1 soyleyecek birisi c;1kabilir. Ni
tekim bizim gordtigtimuz tabiat manzaralan, tarihin muhteli!f c;agla
nnda ya§affil§ olan cedlerimizin g6rrnti§ oldugunun hemen hemen ay
mdlr. Diiri. cedlerimiz nasll Nil vadisinde yerle§ffii§Se bugiin de biz yer
le§iyoruz . . Dtin nasll onlann c;evresinde c;oller yer ahyorduysa bugiin . 
de bizim c;evremizde c;oller yer almaktad1r. Ama gerc;ek hie; de 'bOyle 
degildir. f}tiphesiz ki dtinyarn1zda her an renkli degi§imler olmakta, 
aricak bu degi§imler pek yava§ ytirtimektedir. Binlerce yllda ancak 
farkedilir. Dtinyam1zm ya§ma ve jeolojik olayl,ara gore, Firavunlann 
Nil vadisine .yerle§tigi gtinden bizim ya§adlglffilZ giine pek fazla za-
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man gec;mi§ degildir. Yalmzca tabiat rm degi§iyor? Hayir, tabiattaki 
tiim canhlar degi§iyor. ilk dogu§undan beri siirekli bir degi§me ve ge
li§me var. Diinya iizerindeki c;ok yava§ yiiriiyen degi§me, tabiat ve 
atmosfer olaylanmn neticesinde rneydana gelmektedir. Yeryiiziindeki 
bu tabii degi§imlerin eskiden beri en biiyiik etkeni 1s1 derecesinin degi
§ikligidir. Gece ve giindiiz, yaz ve kl§ degi§en hava s1cakhg1 en biiyiik 
tabii a§mmamn sebebidir. Bu degi§meler, kayalarm parc;alamp dagil
masma sebep olmaktad1r. Mesela bir parc;a kayayi .1s1tsak sonra sogut
sak ve bu ameliyeyi uzun zarnan devarn ettirsek bir miiddet s.onra 
ta§m parc;aland1gm1 goriiriiz. Yalmz hava S1cakhg1 degil, riizgarlar, 
yagmurlar, seller ve dalgalar da biiyiik tabii a§mmamn sebebleridir. 
Hepsi de kayalara c;arpar, onlan parc;alar, bu parc;alanan boliimleri, 
vadilere ve deniz klyilarma ta§Irlar. Orada iist iiste yigilan bu par\!alar 
tabakalar halinde birle§ir, yan yana gelir ve y1gma kayalan olU§tU
rurlar. Tabiattaki degi§ikliklerin en onemli amillerinden birisi de deniz 
klyilandir. Denizin dibinde kalan klSimlar, zamanla kalkerli ta§larm 
olu§urnuna sebep olurlar. A§mma ameliyesi ad1 verilen bu ameliye, aym 
zamanda hem yaprna hem de y1krna ameliyesidir. T1pk1 biiyiik bir ka
yayi kmp ta§larmdan istifade ederek caddeleri do§eyen veya binalan 
yapan kimsenin ·durumu gibi. Yeryiiziinde olu§um §ekline gore 9e§itli 
kayalara ra.stlamr. 

Vadilerin yama9lanna, deniz k1y1smdaki dikliklere, yap1 ic;in kazl
lan temellere, ac;1Ian kuyulardan 91kan maddelere bakarsak yer kabu~ 
gunun bazan yumu§ak, bazan sert, tiirlii renk ve goriinii§te kayalardan 
yap1ldigm1 anlanz. Kayalar (kiitleler) tek bir maddede11 yap1lm1§ degil
dir. Ayn ayn bile§irnlerde, renklerde sert veya yumu§ak elemanlarm 
bir araya gelmesiyle te§ekkiil etmi§lerdir. Bir kayayi te§kil eden bu 
c;e§it elemanlarm her birine mineral denir. Mesela granit ad1 verilen 
kaya, iic; mineralin bir araya gelrnesiyle te§ekkiil etmi§tir. Bunlar 
feldspat, kuvars ve mika'd1r. Kayalar iizerinde goriilen yiizey §ekillerin 
§U veya bu bic;ime girmesinde kayalarm biiyiik rolii vard1r, i§te cograf
yamn kayalar ve onlann ozellikleri ile ilgilenmesi bilhassa bu sebepten
dir. Bu te'sirleri iyice kavrayabilmek ic;in, once kayalar hakkmda bilgi 
edinmek Iaz1md1r. 

Yerkabugunu meydana getiren kayalar iic; farkh tak1ma aynhr: 
a) Katlla§Im kayalan : Bunlar, diinyamn it; k1s1mlannda bulunan 

ve magma denilen erimi§ ve k1zgm maddel~rin ta§kiire ic;ine sokularak 
ya da kmklardan, volkanlardan yeryiiziine 91karak sogumas1 ve katl
la§masl ile meydana gelmi§lerdir. Bu kayalar tabakala§ma gO.stermez
ler. Baz1lan iri taneli, baz1lan 90k kii9iik taneli olur; baz1Iarmda ise 
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iri taneler adeta lhamur i9ine serpilmil} gibidir. Bu durum, o kayay1 mey
dana getiren magmanm, yavai} ya da h1zll sogumasma baghd1r. Yeryii
ziine kadar 91kan magma 9abuk sogur. Bu yiizden kaya, kii9iik taneli 
ya da cam gibi olur. Yerkabugunun derinliklerinde ise, magma yava§ 
yav~§ sogudugu i9in buralarda iri kristalli kayalar meydana gelir. Mem
leketimizde en 90k rastlanan katlla§Im kayalar; granit, bazalt ve ande
zitlerdir. Bunlardan granit, iri kristallidir. 

b) Tortul kayalar : Dl'i} kuvvetlerle kayalardan kopanhp 9ukur yer
lere, · gol ve deniz diplerine ta§Imp yrg1lan ve zamanla kahn tabakalar 
te§kil eden tortulara bu ad verilir. Bunlarm yrg1lmalan 9e§itli §ekillerde 
olur, 

Tortulai}ma, kimyasal yollarla olabilir. i9lerinde erimi§ bir halde 
kalsiyum karbonat ta:§Iyan karbon dioksitli sular, baz1 hallerde karbon 
dioksitin u9mas1 yiiziinden i9indeki kalsiyum karbonatl tortu halinde 
b1rak1r. Yeralt1 magaralarmda g6riilen sark1t ve dikitler, kalkerli arazi
lerde kaynaklann ag1z k1s1mlannda goriilen traverten denilen (Deniz
li yakmmda Pamukkale'de . ve Antalya'da goriildiigii gibi) tortular boy
le meydana gelirler. 

Bazan tortulai}ma, organik yollarla olur. Denizlerde ya§ayan ve kal
kerli ya da silisli kavk1Iara sahib olan kii9iik canhlar, oldiikten sonra 
deniz diplerine y1gilarak, zamanla kahn tabakalar meydana getirirler. 
En 90k rastlanan diger tortula§ma §ekli de; akarsul:arm, buzullarm, 
riizgarlarm, deniz k1yllannda dalgalarm ve akmt1Iann daha once mev
cud olan kayalar1 a§mdmp, kii9iik par9alara ayrrmalan ve bunlan sii
riikleyip 9ukur yerlere yrgmalan ile meydana gelir. Kum, kum ta§lan, 
killer, 9ak1I ve konglomeralar bu §ekilde meydana gelirler. 

Biitiin bu tortular, eger sonradan i9 kuvvetlerle bozulmaml§, alt 
iist olmami§larsa meydana geli§i s1rasma gore birbiri ii.zerine yrgi11r 
ve yatay tabakalar meydana getirirler. Bu tortula§ma, uzun jeoloji de
virleri boyunca bazan yiizlerce hatta binlerce metre kahnl1ga eri§ebilir. 
Bu tabakalarm i~inde, onlarm te§ekkiil ettikleri jeoloji devrinde ya§a
yan hayvan ve bitkilerin kalmtllanna, izlerine rastlamr. 'Bunlara «fosil» 
ad1 verilir Fosiller, yerkabugunu te§kil eden bu tortul kayalann ve 
tabakalarm birbirine nazaran ya§lanm tayin etmeye yararlar. 

c)· Ba§kala§ml§ kayalar: Bunlar tortul kayalarm arasma sonra
dan klzgm magmanm girmesi ya da i9 etkenlerin etkisi altmda bu ka
yalann yiiksek basm9lara ve yiiksek SlCakhklara marftz kalmalan SO

nucunda meydana gelmi§lerdir. Bu olaylar tortul kayalann ozelliklerini 
degi§tirir. Eskiden kristalli olmayanlar yiiksek s1cakhk ve basm9 altmda 
eriyip yeniden katlla§an kristalli bir hal ahrlar. Yiiksek basm~lar bun-
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lara, birbirine s1k1 bir §ekilde yapl§IDl§ ince levhacikll blr g()Iiinii§ verir. 
Gene s1cakhk ve basm~ altmda meydana gelen klmyasal olaylar netice
sinde bile§imleri de degi§ebilir. 

Ba.§kala.§ffil§ kayalar, kristalli olu§lanyla katlla.§Im kayalanna ya
kmhk g()sterirler. Fakat bir yandan da tabakalar halinde bulunduklan 
i~in tortul kayalara benzerler. Bunlarm en yaygm ornekleri gnasylar, 
§istler ve mermerlerdir. Gnaysm bil~imi granitin aymd1r; onun gibi 
kristallidir. Fakat kristalleri tabaka tabaka ezilmi§ oldugu i~in kolayca 
granitten aynllr. ~istler ~ok ~e§itli olurlar; · baz1lan kristalli, baz1Ian 
kristalsizdir. Bunlar yaprak yaprak olu§lanyla tammrlar. Mermerler, 
kalkerlerin degi§iklige ugramas1 ve tamam1yla kristalli bir hal almas1 
ile meydana gelmi§lerdir. 

Yukanda B.\!lkladl~m1z kayalann her birlnin ayn bir yaplSl vardlr. 
Bu sebeple bunlar a§mdmcl dl§ etkenlere kar§l aym derecede dayana
mazlar ve bu yiizden de uzerlerinde aym §ekiller meydana gelemeoz. 
Demek ki yeryuzu uzerinde gordugumuz ~e§itli arazi §ekilleri, sadece 
i~ ve dl§ kuvvetlerin i§i degildir. Bu §ekillerin §U ya da bu goriinii§te 
ollnalan, onlan meydana getiren kayalarm ozellikleri ile de Ugilidlr. 
Bu durum aym zamanda bitki ortusu ve insan hayatl i~in de onemlidir. 

Granit gibi iri taneli katlla§Im kayalan iizerinde, giinliik s1cakllk 
farklarmm §iddetli oldugu yuksek daglarda sivri u~lu tepeler meydana 
gelir. Buna kal"§Illk a§mimm ~ok ilerlemi§ oldugu eski da~larda ve nemli 

. ikllmlerde, granitler kubbe §eklinde yuvarlak tepeler meydana getirir
ler. Granit farkh minarellerden yaplld1g1 i~in kolayca dagi11r ve ufala
mr. Neticede killi ve kumlu blr toprak te§ekkiil eder. Bu topraklar bitek 
degildir. 

Kum ta§lan, genellikle sarp diklikler meydana getirir. Bu dikligin 
iist kiSmmda az ya da ~ok geni.~ duzlukler gorillur. BaZI kum ta§lannm 
i~inde kolayca a§Inan maddeler bulunur. Bu diren~iz maddeler daha 
~abuk a.§l~lr ve neticede harabelere benzeyen garip yer §ekilleri meydana 
gelir. 

Killer ve §istler, g~irimslz kayalard1r. A§Imma kar§l diren~eri 

azd1r. 'Bu s~bepten yiiksek ~epeler te§kil ettikleri nadiren gorilliir. Bun
lann uzerinde §ekiller bas1k, yamB.\!lar az egilimli ve vadiler s1kt1r. Kil
lerden meydana gelen ve bitki ortusu tarafmdan korunmayan baz1 
yama~lar, sel yarmtllan ile g~ilemeyecek kadar pa~alanrm§tir. 

Kalkerler ve bazaltlar ~ok defa sarp dikllklerle ku§atllan duzliikler 
meydana getirlrler. Qok ~atlakhdtrlar. Bu yiizden sular derinlere s1zar; 
yiizeyleri kurudur. Aynca kalkerler suda erirler. Bunun sonucunda 
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kalkerler ii~erinde baz1 azel erime §ekilleri (karst §ekilleri) meydana 
gelir. 

Gnayslar da sebep olduklan §ekiller bak1mmdan az ~ok granitlere 
benzer. Bunlar yiiksek daglar uzerinde testere di§lerine benzeyen te~
ler meydana getirirler. Buna kar§Ihk ~ok a§Inml§ yerlerde iizerlerinde 
kubbemsi §ekiller g'Oriiliir. 

Bilindigi gibi diinyam1z hi~ bir zaman oldugu §ekilde kalmarni§tir. 
Nitekim giine§in, ,gezegenimize her sabah yeniden dogdugu ve 'her sabah 
yeni bir diinya ile kar§Ila§tigi saylenegelmi§tir. A§mrna ameliyesinin 
sonucunda zamanla daglar kaybolur. Denizlerin dibine dokiilen kaya
lardan okyanuslarm agzm1 dolduran akmt1Iardan yeni birikimler mey
dana gelir. Ve yerkabugunun hareketinden uzun jeolojik zamanlar bo
yunca yeni daglar ve denizler olu§ur. Bu §ekllde meydana gelen en son 
silsile Alpler ve Himalayalard1r. Alplerde ve Himalayalarda yikllma ve 
yok olma ameliyesi te§ekkiil etmerni§tir. Bu daglar 4. Jeolojik devrede 
meydana. gelmi§tir. 

Yeryiiziiniin kabugu ~ok hassas ol~iilere dayanmaktad1r. Yeryiizii
niin-kabugundaki her yer digerini dengeleyen bir terazinin iki kefesi 
gibidir. Hassas bir terazinin iki kefesi birbirini tam dengeler. Bu denge 
obiir keieye bir agirhk konuncaya kadar devam eder. Ama kefelerden 
birisinin ag1rh~ degi§ince denge bozulur ve obiir kefe kalkar. Ancak 
iki kefedeki ag1rhk e§itle§ince, terazi dengesini tekrar saglar. i§te dag
lar, diinyam1z iizerinde bOylesine bir denge rolii oynamaktad1r. Nite
kim Kur'an-1 Kerim buna i§aretle §5yle buyurmaktadir: 

1 - <<Yeryiiziinde sarsilmayasmiz diye sabit daglar, nehirler ve 
yollar koyrnu§tur ki onunla, dogru yolu bulasmiz.,, 

2 - «Yeryiiziinde insanlan ~alkalamamak i~in sabit daglar yarat
tlk. insanlar diledikleri yere gidebilsinler diye yeryiiziinde geni§ yollar 
a~t1k.,> (EnbiyA., 31) 

DiinyarniZin dl'§ kabugu oyle bir denge rolii oynarken merkezdeki 
1~ §artlar bu dengenin rahat ve surekliligini bozar. Yerin merkezindeki 
yiiksek basm~lar; merkez ve kabuk arasmdaki SIVI ktsrmda -ki bu k1s1m 
heniiz donanrni§tlr- §iddetli yayilan sarsmtllara, bu ise yeryiiziiniin 
kabugunun yiikselip al~almasma sebep olur. Ah;alan kiSimlara sular 
dolar ve biiyiik denizler te§ekkiil eder. Bu durum, jeolojik devrelerde 
variddir. Karalarm ortasm1 dolduran bu yigmlan i~erisinde biiyiik a~r
hklar mesabesindeki tortular te§ekkiil eder. Tortulan a§mrna ameliyesi 
daglardan ve platolardan ta§Ir. Denizlerdeki tortular ~ogald1k~a yigt
lan bu tortular §iddetli basm~ neticesinde gelecekteki daglann kokunu 
te§kil eder. Basm~ neticesinde bu kiSirnlar yiik.Selir ve buranm yiiksel-
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mesinden sonra meydana gelen alc;ak bolumler sularla dolar. i§te jeolo
jik devreler, uzun YJ.llar sonunda boyle meydana gelir. Yeryliziinde 
tabii dengeyi, yeryliziiniin §eklini bozan en buylik sarsmtl; bugiinku 
jeolojik devrin ortalanna rastlayan ve kirk milyon sene ic;erisinde te§ek
kill etmi§ oldugu samlan Alp silsilelerinin olu§masidir. Hindistan'm ku
zeyinden Amerika klyilarma kadar uzand1g1 tahmin edilen Orta Akde
niz tortulanndan bugunku Himalayalar ve Alpler te§ekkUl etmi§tir. 
Tabiati itibanyla bu olu§um c;ok yava§ cereyan etmektedir. 'Bugun de 
a.ym olu§um surmektedir. Yerkabugundaki bu degi§ikliklerle beraber 
pek c;ok volkanlar fi§kirmi§tlr . Kuzey Hindistan'da Dekkan platosunda 
me§hU.r bazalt tabakalari bu zamanda te§ekkUl etmi§tir. Bizim memle
ketimizde (MISir) Ebu Zuber'de Suvey§ yolunda ve Feyum civarmdaki 
bazalt tabakalar da bu jeolojik devreye aittir. Yerylizundeki bu volka
nik patlamalar buylik ol~ude azalmi§, ·giinumuzde ancak uc; yuze yakm 
volkanik saba kalmi§tlr. Bunlardan c;ogunlugu zaman zaman durur, 
zaman zaman fi§kmr. Bu volkanlar yeryuziiniin baz1 bolgelerinin ~ok
mesine, baz1 bolgelerin de ylikselmesine sebep olur. (Dr. Cemaleddin 
el-Fendi, Allah ve Kainat, 157-166) 

---oOo---

19 - Allah; gizlediklerinizi de, a~aga vurduklannlZl 
da bilir. 

20 - Allah'tan ba~ka tapt1klan; hie; bir ~ey yaratmaz
lar. <;unku onlann kendileri yaratllm1~tlr. 

21 - Onlar; diri degil, oliidiirler. Ne zaman dirilecek
lerini de fark edemezler. 

Allah'tan b~ka taptiklan 

Allah Teala a<;Ik olan §eyleri bildigi gibi gizlilikleri ve gonullerde 
olam da bildigini haber veriyor. 0, k1yamet giinu her amel i§leyeni 
ameli ile cezalandiracaktir ~ Eger ~meli hay1r ise ha:YJ.rla, §er ise §erle 
kai'§Iligmi verecektir. Sonra Allah Terua, Allah'm di§mda ibadet ede-
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geldikleri putlarm hie; bir §ey yaratamayacaklanm, aksine onlann ya
ratllmi§ olduklarmi haber verir. Nitekim ibrahim Halil de §6yle de
mi§ti: «Yonttugunuz §eylere mi tap1yorsunuz? Halbuki sizi de yap-
tiklarmlZI da Allah yaratmi§tlr.» (Saffat, 95-96) . -

ccOnlar diri degil, oliidiirler.» buyurulur ki; onlar cans1zdlrlar, on
larda ruh yoktur. i§itemezler, goremezler ve akledemezler. uNe zaman 
dirileceklerini de fark edemezler.» K1yametin ne zaman kopacagrm bil
mezler. 0 halde onlarm katmda menfaat veya sevab veya bir ceza nasJ..l 
umulabilir? Bunlar ancak her §eyi bilen (Allah) tan umulabilir ki. 0, 
her §eyin yaratlc1s1dlr. 

22 - Sizin ilah1n1z tek bir ilahtlr. Ahirete inanma
yanlan:ri kalbleri inkar edicidir ve onlar biiyilkliik tasla
yanlardir. 

23 - Suphesiz Allah, onlann · gizlediklerini de, ag1ga 
vurduklanni da bilir. Ve 0, biiyiikliik taslayanlan sevmez. 

Tek Bir flab 

Allah Teala Vahid, Ahad, Ferd ve Samed olan zatmdan ba§ka 
tann olmad1gtm, katirlerin kalblerinin bunu inkar ettigini haber ve
rir. Nitekim onlann §a§kmhk ic;inde §6yle dediklerini de haber veri
yor : «Tannlan bir tek tann m1 k1ld1? Dogrusu bu, c;ok tuhaf bir §ey
dir.» (Sad, 5) . Ba§ka bir ayette de §Oyle buyurur: <CAllah tek olarak 
aruld1g1 zaman ahirete inanmayanlarm kalbleri tiksinir. Ama Allah'
tan ba§kalan amld1g1 vakit hemen yiizleri giiler.n (Ziimer, 45). 

ccKalblerinin Allah'1 birlenieyi inkar etmesiyle birlikte onlar Allah'm 
ibadetinden de biiyiikliik taslarlar.» Ba§ka bir ayette : ccBana kulluk 
etmeyi biiyiikliiklerine yediremeyenler hor ve hakir olarak cehenneme 
gireceklerdir.)) (Gatir, 60) buyrulurken burada da: cc~iiphesiz (ger
~ekten) Allah, onlarm gizlediklerini de, ac;1ga vurduklanm da bilir 
(ve bunlar kar§Ihgtnda onlan tam bir ceza ile cezalandiracaktlr.) Ve 
0, biiyiikliik taslayanlan sevmez.>> buyurur. 
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24 - Onlara: Size Rabb1n1z ne indirdi? denildigi za
man; gec;mi~lerin masallanru, derler. 

25 - Bununla onlar, k1yamet giinii kendilerinin bii
tiin yiiklerini t~1dlktan ba~ka, bilgisizlikle b~tan <;Ikar
dlklannin yiiklerinden bir kism1n1 da s1rtlarlar. Dikkat 
edin; yiiklendikleri yiik, ne kotiidur. 

Allah Teala bu ayetlerde buyurur ki : 0, yalanlayanlara : Size 
Rabbm1z ne indirdi? denildigi zaman; onlar cevabtan yliz ~evirerek: 
~mi§lerin masallanm. 0, hi~ bir §ey indirmemi§tir. Bize okunan 
§ey ger;mi§lerin masallanndan . ba§ka bir §ey degildir. Eskilerin kitab
lanndan ahnmad1r, derler. Allah Teala ba§ka bir ayette: ((Oncekilerin 
masalland1r. Ba§kalarma yazdmp sabah ak§am kendisine okunmak
tadir, dediler.» (Furkan, 5) buyurur ki; onlar peygambere iftira edi
yor, biitiiniiyle batll alan birbirine z1d muhtelif sozler soyliiyorlardi. 
Nitekim ba§ka bir ayette .§oyle buyrulur : ((Bir bak, sana nas1l misaller 
getirdiler? Onlar sapml§lardir, bir daha yol bulamazlar.» (Furkan, 9). 
Bu ooyledir; zira kim haktan ~1km1§Sa; ne soylerse soylesin hata et
ml§tir. Onlar: ((0, sihlrbazd1r, §alrdir, kahlndlr, delldir.» diyorlard1. 
Sonunda blrlcik §eyhlerl Velid ibn Mu~ire el-Mahzumi'nin anlar i~ln 
uydurmu§ oldugu s6zde karar k1ld1lar. Onun hakkmda Allah Teala 
·§oyle buyurur : ((Dogrusu o; dii§iindu ve olciip blcti. Cam ~1kas1 n.as1l 
da ol~iip blcti. Sonra ylne cam ~1kas1 nas11 da olciip bi~ti. Sonra baktl._ 
Sonra ka.§larm1 ~attl, suratlm astl. Sonra da arkasm1 doniip biiyiikluk 
taslad1. Ve dedi ki: Bu, sadece ogretilegelen bir biiylidiir.» (Muddes
sir, 18-24). i§te anun bu S'Ozii nakledildi, hikaye edildi ve onun soz ve 
gi)rii§iinden kaynaklanarak yay1ld1. Allah hepsini ~irkin k1lsm. 

Allah Teala buyurur ki: ((Bununla onlar;. k1yamet giinii kendile
rinin biitiin yliklerini ta§1d1ktan ba§ka, bilgisizlikle ba§tan ~lkardlkla
nmn yiiklerini de s1rtlarlar.» Onlann bOyle soylemelerini takdir bu
yurduk ki; boylece biitiin yiiklerini ta§ISinlar, onlara tabi alan, onlara 
muvaf1k hareket edenlerin de yiiklerini s1rtlasmlar. Boylece kendi sa
plkhklarmm su~u. giinah1 iistlerinde kald1g1 gibi ba§kalanm yoldan ~~-
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karmalan ve onlann da kendilerine uymalan su~u da onlann iizerin
de kalsm. Nitekim bir hadiste §Oyle buyrulur: Klm bir hidayete '9agi
nrsa ona uyanlann miikatatlarmm bir benzeri ona da olur. Ona uyan
larm miikafatlanndan bu hi~ bir §ey eksiltmez. Kim de bir sap1khga 
c;agtnrsa; ona uyanlarm giinahlanmn bir misli o c;agxranm da iizerine 
olur. Bu ona uyanlarm giinahlarmdan hie; bir §ey eksiltmez. Allah 
Teala ba§ka bir ayette §Oyle buyurur: 11Gerc;ekten onlar, hem kendi 
yiiklerini ve hem de kendi yiikleriyle beraber daha nice yiikleri yiik
lenecekler ve uydurup durdukl~n §eylerden dolay1 k1yamet giinii sor
guya c;ekileceklerdir.» (Ankebut, 13). Avfi'nin ·ibn Abbas'tan 11Bunun
Ia onlar; k1yamet giinii kendilerinin biitiin yiiklerini ta'§1d1ktan ba§ka, 
bilgisizlikle ba§tan '9lkard1klanmn yiiklerini de Slrtlarlar.» ayeti hak
kmda rivayet ettigine gore; bu ayet, Allah T·eala'mn : 11Bununla onlar 
k1yamet giinii kendilerinin biitiin yiiklerini ta§Idlktan ba§ka bilgisiz
likle ba.§tan ~1kard1klarmm yiiklerinden bir kiSmmi da sirtlarlar.>) 
(Nahl, 25) ayeti gibidir. Miicahid der ki : Onlar kendi yiiklerini ta§I
yacaklar, kendi giinahlanm ve onlara itaat edenlerin giinahlanm da 
tao§Iyacaklardir. Onlara tabi olanlarm (itaat edenlerin) azabmdan hie; 
bir §ey hafi'fletilmeyecektir. 
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2a - Kendilerinden oncekiler de du21en kurmul?lar
dl. Bunun uzerine Allah; binalann1 temellerinden c;okert
ti de ustlerindeki tavanlan bal?lanna yikllc:h. Hem bu 
azab, onlara hissedemeyecekleri taraftan gelmil?ti. 

27 - Sonra da k1yamet glinunde onlan rezil eder ve 
der ki : Haklannda tartil?trginiz Benim (ortaklanm) nere
de? Kendilerine bilgi verilmil? olanlar derler ki : Dogrusu 
bugun, rezillik ve zillet kafirleredir. 

Tefsir. C. IX. F . 282 
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Diizen Kuranlar 

ibn Abbas'tan rivayetle Avfi'nin uKendilerinden oncekiler de dii
zen kurmu~lardu> ayeti hakkmda soyledigine gore 0 (diizen kuran), 
yiiksek bir kule in~a ettiren Nemrud'dur. ~n Ebu Hatim'in ifadesine 
nazaran bu gorii~iin benzeri Miicahid'den de rivayet edilmi~tir. Abdiir
rezak'm Ma'mer'den, onun da Zeyd ibn Eslem'den rivayetine gore, 
yeryiiziindeki zaliml~rin ilki Nemrud'dur. Allah Teala onun iizerine 
bir sivrisinek gondermi~ sinek anun burun deligine girmi~ ve orada 
dart yiiz sene kalml§. Bu s1rada onun ba~ma tokmaklarla vurulurmu§. 
insanlann ana en ac1yam ellerini birle~tirir ve ikisiyle birden onun 
ba~ma vururmu~. Zira o, tam dart yiiz sene zalimane ya~am1~. Allah 
Teala da anun hiikiimranllgi miktannca ana dart yiiz sene azab et
mi§. Sanra da aldiirmii§tiir. i~te gage dogru yiiksek bir kule in~a et
mi§ clan budur. Allah Teala'nm hakkmda : uBunun iizerine Allah; 
binalanm temellerinden <;;bkertti.H buyurdugu ki§i de budur. Ba~ka
lan : Bilakis, a Buhtunnasr'd1r, demi~ler ve Allah Teala'nm burada 
hikaye etmi~ cldugu hileyi (diizeni) anlatm1§lard1r. Nitekim Allah 
Teala ibrahim f:uresinde ~oyle buyurur : «Halbuki daglan oynatacak 
giigte olsa bile, ::mlann bu diizenleri Allah'm elindeydi.)) (ibrahim, 
46) . Bir ba§kalan da bunun Allah'1 inkar eden, O'na ibadette ba.:jka
lanm artak ka~an kimselerin yaphklanm ibtal i<;in bir misal kabilin
den oldugunu soylemi§lerdtr. Nitekim Nuh (a.s.) da §ayle demi§ti : 
«Biiyuk buyiik duzenler kurdular.>• (Nuh, 22). Onlar her vesile ile in
sanlan ~irklerine meylettirmek ve in~anlan saptumak i~in her turlu 
hileyi, diizeni kurmu§lardlr. Bu sebeple k1yamet giinii onlara tabi olan
lar kendilerine §Oyle diyeceklerdir : ((Hay1r, gece ve giindiiz i§iniz hile
karllkh. Hani siz, bizim Allah'a kiifretmemizi ve O'na e~ler ko~mamiZI 
emrediyordunuz.>> (Sebe, 33). 

•rBunun uzerine Allah; binalanm temellerinden <;6kertti.)) Onu 
kokunden sokup attl, amellerini yak etti, kaz1d1. Ba§ka ayetlerde ~oyle 
buyrulur : «Sava~ i<;in ate~i ne zaman koriikleseler; Allah onu soridii
riir.ll (Maide, 64). ((Fakat Allah'm azab1, onlara, hesaplamad1klan 
yerden geldi. Ve kalblerine korku sald1. Kendi elleriyle ve inananlarm 
elleriyle evlerini y1k1yorlardL Ey basiret sahipleri, ibret alm.ll (Ha~r. 

2) . Burada ise ~oyle buyurulmaktad1r : ((Bunun iizerine Allah; bina
Ianm temellerinden gokertti de tavanlan ba§lanna y1k1ldL Hem hu 
azab; onlara hissedemeyecekleri taraftan gelmi~ti. Sonra da k1yamet 
gunu anlan rezil eder.» Rusvayllklanm, kalblerinin gizlediklerini a<;l
ga <;Ikanr, aleni k1lar. Ba~ka bir ayette de §6yle buyrulur : H0 giinde 
ki s1rlar yoklamp meydana ~Ikanlacaktlr.)) (Tank, 9). Buhari ve 
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Miislim'in Sahih'lerinde ibn Omer'den rivayet cdilen bir hadiste Allah 
RasuH.i (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : K1yamet giinii her bir zalim i~in 
oturak yerinin yamna zulmii ol~iisiince bir bayrak dikilir ve : Bu 
filan oglu filarun zulmiidiir, denilir. Boylece onlarm gizlemi§ olduklan 
hile, insanlara a~1klamr ve Allah Teala biitiin yarat1klann gozleri 
oniinde milan riisvay eder. Rab Teala, onlan azarlama sadedinde §oyle 
buyurur: «Haklannda tarti§tlgimiz Benim e§lerim nerede? Onlann 
yolunda sava§tigmiz, dii§manhk ettiginiz ortaklar nerede? Onlar ne
rede; size yard1m etmeleri, burada sizi kurtarmalan nerede? Size yar
dim ediyorlar m1 veya kendilerine yard1mlan dokunuyor mu?» (~uara, 

93). «·Artlk onun gucii de, yardimciSI da yoktur.» (Tank, 10). Huccet
ler onlarm aleyhine yonelip aleyhlerinds delil ortaya konup ta (azab) 
kelimesi onlar hakkmda ger<;ekle§ince ve ka<;Ilamayacak bir zamanda, 
oziir dileyemeyecek bir duruma dii§iirUldiiklerinde, susturulduklarm· 
da; dunya ve ahirette efendi clan ve kendilerine bilgi verilmi§ olanlar, 
diinyada ve a'hirette hakk1 araml§ olanlar i§te o zaman derler ki: 
Dogrusu bugiin; rezillik, ·zillet, rusvayhk, azab Allah'l inkar etmi§, 
hi<;bir fayda ve zarar veremeyecek biriyle Allah'a ortak kO§mU§ olan 
kafirleredir, onlan ku§atmi§tlr, derler. 

28 - Melekler; kendilerine zulmetmi$ olanlann ca
nmr ahrken : Biz, hie;: bir kotuluk yapmryorduk, diyerek 
teslim olurlar. Hayrr, Allah sizin neler yaptigrn1z1 bilir. 

29 - Haydi cehennemin kaprlanndan girin. Orada 
temelli kalacaksrnrz. Buyuklenenlerin duragr ne kotudur. 

Haydin Cehenneme 

Allah Teala, kendilerine zulmetmi§ mii§riklerin ruhlanm teslim 
etme anmdaki durumlanm ve ruhlanm almak uzere onlara melekle
rin geli§ini haber verir. Onlar, uBiz, hi<; bir kotiiliik yaprmyorduk, 
diyerek (i§itme, itaat ve boyun egme 1zhar ederek) teslim olurlar.>> 
Nitekim onlar Allah'a donii§ giintinde (ahirette) §Oyle diyeceklerdir : 
«Andolsun Allah'a ki, ey Rabbmuz; biz mii§riklerden degildik>> (En'am, 
23). ((Allah onlann hepsini yeniden diriltecegi giin, size yemin ettikle-
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ri gibi O'na da yemin ederler.» (Miicadile, 18). Allah Teala onlarm 
bu sozlerini yalanlayarak §Oyle buyurur : Hay1r, Allah sizin neler yap
tlgm1Zl bilir. Haydi cehennemin kaptlanndan girin. Orada temelli ka
lacaksmtz. Biiyiiklenenlerin durag1 ne kotiidiir. Allah'm ayetlerine kar
§1 ve Allah'm el~ilerine tabi olmaktan biiyiiklenen kimseler i~in ne 
koti.i kalacak yer ve ne kadar a'§agtlatllrm§ (a.l~;altllml§) bir yurttur 
oras1. 

Onlann ruhlan cehenneme, oldiikleri giinden itibAren girecek, ka
birlerindeki cesedlerine ce'hennemin sicakllgt ve steak yeli gelecektir. 
K1yamet giinii oldugunda, ruhlan cesedlerine girecek ve cehennem 
ate§inde ebediyyen kalacakttr. ((Aleyhlerine hiikiim verilmez ki Olsiin
ler. Onlardan cehennemin azab1 da eksiltilmez.n (Fatlr, 36). «Sabah
ak§am ate§e sunulurlar. Ktyamet koptugu ·giin : Firavun'un adam
lanm azabm en §iddetlisine sokun, denir.u (Gafir, 46) . 
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30 - Miittakilere ; Rabb1mz ne indirdi? denildigi va
kit : Hay1r indirdi, derler. Bu diinyada ihsan edenlere iyi
lik vard1r, ahiret yurdu ise daha hay1rhd1r. Miittakilerin 
yurdu ne de guzeldir. 

31 - Adn cennetlerine girerler. Onlann altlanndan 
1rmaklar akar. Orada diledikleri kendilerinindir. Ve i~te 
Allah, muttak.ileri boyle mukafatlandrr1r. 

32 - Onlar; meleklerin, giizel giizel canlann1 ala
caklan kimselerdir. Selam size, yaptiklanmza kar~lhk 
haydi girin cennete, derler. 

Ve Miittakiler 

Bu, ayet biraz once mutsuzlar hakkmda verilen haberin hilafma 
mutlular hakkmda verilen bir haberdir. Mutsuzlar kendilerine : <<Rab-
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b1mz ne indirdi.n denildigi zaman cevaptan yiiz ~evirerek : ((H1~ bir 
§ey indirmedi. Bu ancak ge~mi§lerin masallarmdan ibarettir.)) derni§
lerdi. Bunlar ise : Hay1r indirdi, ona tabi olan ve iman edenler i~in 
rahmet, bereket ve giizellik indirdi, derler. Sonra bunlara (mutlu ki
§iler) tAllah'm peygamberlerine indirdikleri i~inde Allah'm, kullarma 
neler va'detmi'§ oldugu §Oyle haber verilir: «Bu diinyada ihsan eden
Jere iyilik vard1r. Ahiret yurdu ise daha haYJ.rhdir.>> Nitekim ba§ka 
bir ayette §Oyle buyrulur : «Kadm olsun, erkek olsun; her kim inan
ml§ olarak iyi amel i§lerse; ona ho§ bir hayat ya§atacag1z. Miikafat
larml yaptlklarmdan daha giizeli ile odeyecegiZ.II (Nahl, 97). Kimin 
diinyada ameli giizel olursa; Allah Teala diinyada ve ahirette ihsanda 
bulunur. Sonra da onlara ahiret yurdunun diinya hayatmdan daha 
haytrh oldugu, oradaki miikafatm diinyadaki miikafattan daha mii
kemmel olacag1 haber verilmBktedir. Nitekim Allah Teala ba§ka ayet
lerde : <<Kendilerine bilgi verilmi§ olanlar da '§oyle derni§ti : Yaz1klar 
olsun size. Allah'm miikafat1 iman ve iyi amel eden kimseler i~in daha 
haytrhdlv> (Kasas, 80). «Allah katmda olanlar; kendileri i~in daha 
hay1rhd1r." (Al-i imran, 198). <<Halbuki ahiret daha haYJ.rh ve daha 
bakidir.>> (A'la, 17) buyururken Rasulii (s.a.) ne de §Oyle buyurur: 
<(Elbette ahiret senin i~in diinyadan daha hayirhdiT.ll (Duha, 4). Daha 
sonra onlar, ahiret yurdunu vasfeder ve : «Miittakilerin yurdu ne de 
giizelclir! •l derler. 

( ~..u:. u~ ) ayeti bir onceki ayette bulunan ( ~I ).) 
kt.smmdan bedeldir. Yani ahirette onlar i~in And cennetleri; girecekleri, 
ebediyyen ikamet edecekleri cennetler vard1r. Onlann altlarmdan mnak 
lar akar. Bu cennetlerin agac;lan ve kO§kleri arasmda trmaklar akar. 
Orada diledikleri kendilerinindir. Allah Teala, <<Canlarm istedigi ve goz
lerin ho§land1g1 her §ey oradad1r. Ve siz orada ebediyyen kalacaksm1z.n 
(Zuhruf, 71) buyururken bir hadiste de '§Oyle haber verilmektedir: 
Muhakkak bir bulut, ic;eceklerinin ba§mda oturmu§ cennet ehlinden 
bir gruba ugrar. Onlardan birisi bir §eyi arzular arzulamaz hemen 
onlann iizerine yagdmverir. 0 kadar ki onlardan birisi : Bize gene; 
huriler yagdu, dese bu hemen oluverir. uVe i§te Allah miittakileri, 
(zatma iman eden, O'ndan sakman ve amelini giizel yapan herkesi) 
bOyle miikafatlandmr.l) 

Sonra Allah Teala onlarm, ruhlanm teslim etme amndadakt du
rumlarlm haber verir. Onlar §irkten, kirden ve her tiirlii kotiiliikten 
tertemizdirler. Melekler onlara selam verecek ve onlar1 cennetle miij
deleyecektir. Nitekim ba§ka bir ayette §Oyle buyrulur : «Muhakkak kl, 
Rabb1m1z Allah'tlr, deyip sonra dosdogru yolda yiiriiyenlerin iizerle-
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rine melekler iner, onlara : Korkmaym, iiziilmeyin, size va'dolunan 
cennetle sevinin, derler. Biz, diinya hayatmda da ahirette de sizin 
dostlanmz1z. Burada canlanmzm c;ektigi §eyler sizindir. Ve burada 
size, umdugunuz her §ey var. Gafil.r, Rahim olamn ikram1 olarak.n 
(Fussilet, 30-32). Mii'minin ve kafirin n1hlannm kab'tolunmasi hak
kmdaki varid olmU§ hadisleri; «Allah inananlan, diinya · hayatmda 
ve ahirette saglam bir soz iizerinde tutar. Zalimleri de saptmr. Allah 
diledigini yapar.n (ibrahim, 27) ayetinin tefsirinde vermi§tik. 

33 - Onlar, kendilerine meleklerin veya senin Rab
hirun emrinin gelmesini mi 'bekliyorlar? Onlardan onceki
ler de boyle yapm11?lard1. Allah onlara zulmetmedi, fakat 
onlar kendilerine zulmediyorlatd1. 

34 - Bunun ic;in il?ledikleri kotuh1klere ugrad.Ilar ve 
ala,y ettikleri l?BY onlan kul?attl. 

Allah Teala mii§riklerin batllda 1srar ve devam etmeleri ve dtin
ya ile aldanmalan kar§IE"mda cnlan tehdidle: Bunlar meleklerin can
lanm almaya gelmesini mi bekliyorlar? buyurur. Bu ac;1klama Kata
de.'nindir. «Veya senin Rabbmm emrinin gelmesini mi bekliyorlar?n 
ayetinde k1yamet gunu ve oraja gorecekleri korkular kasdedilmek
tedir. 

Onlardan oncekiler de, onlarm benzerleri olan gec;mi§ mi.i§rikler 
de §irklerinde boylece devam etmi§ler ve nihayet Allah'm baskmm1 
tatml§lar, ic;inde bulunduklan azab ve cezaya duc;ar kalml§lardlr. Al
lah onlara zulmetmemi§tir. Zira Allah Teala onlara elc;ilerini gander~ 
mek ve kitablanm indirmek suretiyle huccetlerini onlarm aleyhine dik
mi§ ve onlardan oziir beyan etmel~ hakk1m kald1rm1§tlr. Ancak onlar 
elc;ilere muhalefet etmek ve onlarm getirdiklerini yalanlamak sure
tiyle kendilerine zulmetmi§lerdir. Bu sebepledir ki bu fiillerine kar§I
llk Allah'm azabma du~ar kalml§lar ve alay etmi§ olduklan elem ve-
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rlci azab onlan kU§atlvermi§tir. Peygamberler onlan Allah'm cezalan
dmnasl ile tehdid ettiginde; onlar, peygamberlerle alay etmi~lerdi. 

Bunun i~indir ki kiYamet gtinti onlara : ccYalanlayip durdugunuz ate§ 
i§te budur. )) (Tur, 14) denilecektir. 
("o/ / ,_,-,-::::: J• _, •"' > o (' __, _,. ' - ... ...,> ..;•"' "' ,. ,--: 
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35 - $irk ko~anlar decliler ki : Allah dileseydi; ne 

biz, ne de babalanm1z O'ndan ba~?ka bir ~?eye tap1n1rd1k. 
O'nun emri dl~?Inda hi<; bir ~?eyi haram kllmazdlk. Onlar
dan 6ncekiler de boyle yapmi~?lardL Peygambere; apac;ak 
tebligden ba~ka ne dii$er? 

36 - Andolsun ki her ummete : Allah· a i badet edin 
ve putlardan ka<;Inln, diye peygamberler g6ndermi$izdir. 
Allah, i<;lerinden kimini hidayete erdirdi. Kimi de saplk
hgl hak etti. Simdi yeryuzunde gezin de; peygamberleri 
yalanlayanlann sonunun nasll oldugunu gorun. 

37 - Onlarm hidayeti bulmalanna ne kadar lurs 
gostersen muhakkak ki Allah dalalete sapan1 hidayete 
erdirmez ve onlann yardimcilan da yoktur. 

Mii§riklerin Bo§ iddialan 

Allah Teala mti§riklerin i~inde bulunduklan §irkde .aldanmada 
olduklanru ve kaderi delil getirerek oziir beyan etmeye kalkl§tlklanm 
haber verir. Onlar bunu §U sozleriyle Hade ederler : Allah dileseydi ·. ne 
biz, ne de babalanm1z O'ndan ba§ka bir §eye tap1mrd1k. O'nun emri 
chs.mda be§ kere doguran ve be~incisi di~i olan develeri, putlara ada
nan ve serbest b1rak1lan develeri, alt1 batln ~ifter ~ifter doguran ko
yunlan ve benzerlerini haram kllmazchk. Halbuki onlar, Allah kendi
lerine bu hususta bir hiikti.m indirmemi~ken ; bunlan kendiliklerin-
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den ileri siiriip uydurmu§lardtr. Onlar bu sozleri ile §Oyle demek isti
yorlar: ~ayet Allah Teala bizim yaptlklanmtzdan ho§lanmamt§ ol
saydt, bunu bizim iizerimize indirecegi bir ceza ile belli eder ve bun
Ian yapmamtza ftrsat vermezdi. Allah Teala onlarm bu §iiphelerine 
bir reddiye olmak iizere §byle buyurur: ;cPeygambere; apat;tk teblig
den ba§ka ne dii§er?)) Yani durum onlarm sand1g1 gibi degildir. Allah 
Teala onlan kmamamt§, yermemi"§ degildir. Bilakis onlan §idtletle yer
mi§ ve en kuvvetli yasaklama ile onlara bu yaptlklanm yasaklamt§, 
her iimmete peygamber ·gondermi§tir. insanlardan her nesle ve gruba 
peygamber gondermi§tir ki;. bu peygamberlerin hepsi de, Allah'a iba
dete t;agtrmt§ ve Allah'lll dl§mdaki §eylere ibadeti yasaklaml§tlr. Pey
gamberler, «Allah'a ibadet edin ve putlardan kat;mm.)) emrini onlara 
iletmi§lerdir. Allah Teala Adem ogul.Iarmdan yeryiizii halkma Allah'm 
gondermi§ oldugu ilk peygamber olan Nuh (a.s.) un gonderilmi§ ol
dugu Nfrh kavmi it;inde Allah'a ortak ko§mamn meydana gelmesin
den bu yana daveti dogu ve batllarda biitiin insan ve cinleri kapsa
yan Muhammed (s.a.) ile tamamlaymcaya kadar insanlara peygam
berler gondermeye devam etmi§tir. Biitiin peygamberler Allah Teala'mn 
§U ayetlerinde belirtilen niteliklere sahiptir: <<Senden once gonderdi
gimiz her peygambere: Benden ba§ka tann yoktur, Bana kulluk edin, 
diye vahyetmi§izdir.>> (Enbiya, 25) .. ccSenden once gonderdigimiz pey
gamrerlerden sor. Biz, Rahman'dan ba§ka ibadet edilecek tannlar1 
me§rU k1lm1"§ m1y1z?)) (Zuhruf, 45). Bu ayet-i kerlme'de de Allah Teala 
"Andolsun ki, her iimmete: Allah'a ibadet edin ve putla.r;dan kat;mm, 
diye peygamberler gbndermi§izdir.)) buyurur ki; bundan sonra hangi 
mii§rik, «Allah dileseydi; ne biz, ne de babalar1m1z O'ndan ba§ka bir 
§eye tapm1rd1k.» diyebilir ki? Allah Teala'nm §er'i dilemesi, bunu on
lar it;in muhal k1lm1§tlr. <;iinkii Allah Teala onlan, peygamberlerinin 
dili ile bundan men'etmi§tir. Kevni dilemesine gelince; Allah'm kevni 
dilemesi, Allah'm bir takdiri olarak onlara bu imkam vermesidir. On
lann bu husflsta Allah Teala'ya kar§l bir huccetleri yoktur. Qiinkii 
Allah Teala cehennemi ve §eytanlarla kafirlerden olu§an oranm ehli
ni yaratmt§tlr. 0 kullan it;in kiifre asla raz1 olmaz. Bu hususta en 
yiice huccet ve kesin hikmet O'nundur. 

Allah Teala onlan yerdigini, peygamberlerin uyarmasmdan sonra 
onlan diinyada azabla tehdid buyurdugunu haber veriyor. Bu sebep
ledir ki : ccit;lerinden kimini Allah hidayete erdirdi. Kimi de sap1khg1 
haketti. ~imdi yeryiiziinde gezin de, peygamberleri yalanlayanlann 
wnunun nastl oldugunu goriin., Peygamberlere z1d giden ve gert;egi 
yalanlayanlann durumu ne olmu§tur bir sorun. ccAllah onlan yere 
babrmt§tlr ve ka.tirlere de bunun benzerleri vard1r.n (Muhammed, 10). 
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<1Andolsun ki, onlardan oncekiler de yalanlamt§lardL Ama Benim in
kanm nice oldu?» (Miilk, 18). Daha sonra Allah Teala, Rasulii (s.a.) 
niin onlarm hidayete ermelerine olan h1rsmm eger Allah Teala onlan 
sapt1rmay1 murad buyurmu§Sa hi~ bir fayda vermeyecegini haber ve
rir. Nitekim ba§ka bir ayette : Allah kimin de fitneye dii§rnesini is
terse; onun i~in senin Allah'a kar§I hi~ bir §eye giiciin yetmez.)) (Maide, 
41) buyururken Nuh (a.s.) da kavmine: «Allah sizi azd1rmak isterse; 
ben size 6giit vermek istesem de faydas1 olmaz.>> (Huct; 34) demi§tir. 
Bu ayet-i kerime'de ise : ((Onlarm hidayeti bulmalarma ne kadar h1rs 
gostersen muhakak ki, Allah dalalete sapam hidayete erdirmez.>> buy
rulurken Allah Teala ba§ka ayetlerde §6yle buyurur: ({Kimi Allah 
saptmrsa; onu dogru yola gotiirecek yoktur. 0, bunlan ta§kmhklarl 
i~inde serseri bir halde biraktr. )) (A'raf, 186), «Dogrusu, iizerlerine Rab
bmm sozii hak olanlar inanmazlar. Onlara her turlii ayet gelse bile. 
Elem verici azab1 goriinceye kadar.l) (Yilnus, 96-97) . 

((Muhakkak ki Allah'm §am ve durumu §Udur ki; O'nun diledigi 
olur, O'nun dilemedigi olmaz.)) Bu sebepledir ki §6yle buyurmu§tur: 
Muhakkak ki Allah, dalalete sapam hidayete erdirmez. Allah'm sap
tirdtgmi Allah'tan sonra hidayete erdirecek kimdir? Hi~ kimse yoktur 
ve onlan Allah'm azabmdan kurtaracak yardirncilan da yoktur. ((Bi
lin ki; yaratma da, emir de O'nundur. 'Alemlerin Rabbi olan Allah'm 
§am ne yiicedir.» (A'raf, 54) . 
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38 - Onlar : Olen kimseyi Allah diriltmez, diye 

olanca guc;leriyle yemin ettiler. Hay1r, oyle degil. Bu, 
O'nun dosdogru bir va'didir. Ancak insanlann bir c;ogu 
bilmezler. 

39 - Uzerinde ihtilafa du~tukleri ~eyi onlara ac;Ikla
sm ve kufredenler gerc;ekten yalanc1 olduklann1 bilsin
ler diye, diriltecektir. 

40 - Bir ~eyin olmas1n1 istedigimiz zaman ona, so
zumuz sadece; ol, demektir ve 0, hemen oluverir. 
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ccOl, Emri 

Allah Teala mu~riklerden haber veriyor ki; onlar, Allah'm olen· 
leri diriltmesini uzak gorerek peygamberlerin bu husllsta vermi§ ol
duklan haberleri yalanlayarak, peygamberlerin verdigi haberlerin Zld
dma yemin ederek, kuvvetli en ag1r yeminlere kendilerini zorlayarak : 
<cC>len kimseyi Allah diriltmez.» demi§lerdir. Allah Teala onlan yalan
lama ve onlara bir cevab olarak : <cHayir oyle degil, (aksine bu mut
laka olacakt1r.) Bu; O'nun dosdogru, (mutlak ve kesin) bir va'didir. 
Ancak insanlarm bir <;ogu bilmezler.)) Bilgisizliklerinden oturu pey
gamberlere muhalefet eder ve kufre dti§erler. 

Daha sonra Allah Teala, Allah'a donti§tin ve k1yamet gfrnu cesed
lerin diriltilmesinin hikmetini beyanla §byle buyurur : ,,fizerinde ihti
lafa dti§tukleri (her) §eyi onlara (insanlara) a~Iklasm ... diye dirilte
cektir.>> ((KotulUk edenlere yaptlklanmn ka~1hgm1 vermesi, gtizel ha
reket edenleri de daha guzeliyle mukatatlandirmasi i<;indir.» (Necm, 
31). c<Kii"fredenler (Allah'm olen kimseyi diriltmeyecegine dair yaptlk
lan yeminlerinde) ger<;ekten yalanc1 olduklanm bilsinler diye.» Bu 
sebepledir ki onlar, k1yamet gunu cehennem ate§ine atllacaklar ve 
zebaniler kendilerine §byle diyeceklerdir: "Yalanlay1p durdugunuz 
ate§ i§te budur. Bu bir buyu mudiir, yoksa siz gormiiyor musunuz? 
Girin oraya. Sabretseniz de, sabretmeseniz de art1k birdir. <;unkii siz, 

ancak i§lediklerinizin kar§Ihgma garptmhyorsunuz.>> (Tllr, 14-16). 

Daha sonra Allah Teala diledigin3 gii<; yetirecegini, yeryiiziinde ve 
gokte hi-<; bir §eyin O'nu aciz buakamayacagm1, bir §eyi murad buyur
dugu zaman ana emrinin HO}ll demesi olacag1m, onun da hemen olu
verecegini, varllklan yeniden diriltmesinin bu cumleden oldugunu, on
larm olmaam murad buyurdugu zaman buna emrinin bir defa olaca
gmi ve onlarm da diledigi §ekilde heman meydana geliverecegini haber 
verir. Ba§ka ayetlerde : "Ve Bizim emrimiz birdir, bir goz k1rpmas1 
gibidir.» (Kamer, 50), uSizin yaratllmamz da, yeniden diriltilmeniz 
de bir tek ki§ininki gibidir.u (Lokman, 28) buyururken, bu ayet-i ke
rime'de de ·§byle denilmektedir : <cBir §eyin olmasm1 istedigimiz za
man; ona, soziimiiz sadece; ol, demektir. (O'na bir kere emretmektir) 
ve (bir de bakarsm ki) o, hemen oluvermi§tir. ( ... ) Allah Teala'nm 
emrettigini te'kide ihtiyac1 yoktur. Zira Allah Teala'ya kar§I durula
maz ve O'na muhalefet edilemez. Muhakkak Vahid, Kahhar, Azim 
O'dur. Saltanatl, ceberlltu ve izzeti har §eyi hiikmu altma almi§tlr. 
O'ndan ba§ka tann, O'nun dt§mda Rab yoktur. 

hm Ebu Hatim der ki : Hasan ibn Muhammed ibn Sabah'm 
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zikrettigine gore... Ebu Htireyye §6yle dermi§ : <<Allah Tea1a buyurur 
ki: .Actemoglu, Bana sovmesi yara§mazken sovmti§ttir. Beni yalanla
masl yara§mazken beni yalanlami§tlr. Beni yalanlamasma gelince : 
«Olen kimseyi Allah diriltmez, diye olanca gti~leriyle yemin ettiler.» 
Ben buyurdum ki: «Haytr, oyle degil. Bu, O'nun dosdogru bir va'didir. 
Ancak insanlann bir ~ogu bilmezler.» Bana sovmesine gelince o: «Mu
hakkak Allah ti~tin ti~unciistidtir.» demi§tir. Ben de buyurdum ki : 
<cDe ki: 0 Allah bir tektir. Allah't1r, Samed'dir. Dogurmami§ ve dogu
rulmami§tir. Hi~ bir §ey O'na denk degildir.» ('i:hlas, 1-3). Hadis ibn 
Elru Hatim tarafmdan mevkuf olarak zikredilmi§tir. Buhari ve Miis
lim'in Sahih'lerinde merfu olarak ve ba§ka l8.f1zlarla mevcuddur. 
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41 - Zulmedildik,ten sonra, Allah· yolunda hicret 
eden kimseleri, andolsun ki dunyada guzel bir yere yer
le~tiririz. Ahiret mukafatr ise ctaha buyuktur. Sayet bil
selerdi. 

42 - Onlar sa:breden ve yalnrz Rablanna tevekkul 
edenlerdir. 

Allah Teala, Allah'm sevabm1 ve mtik8.fatm1 umarak tilkelerin
den, karde§lerinden ve dostlarmdan aynlan, Allah'm ha§nlldlugunu di
leyerek Allah yolunda hicret edenlere verecegi mtik8.fati haber veri
yor. Bu ayet-i kerlme'nin ntizul sebebinin, Mekke'de kavimlerince §id
detli eziyete ctu·~ar b1rak1lan ve Habe§istan'a hicret edenler hakkm
da olmas1 muhtemeldir. Onlar, kavimlerinin kendilerine eziyeti agir
la§mca; R.ablarma ibadet imkam bulmak tizere onlann aralanndan 
aynhp Habe§ tilkesine hicret etmi§lerdir. Osman ibn Arffan ve ham
mi Allah Rasillti (s.a.) nun k1z1 Ruk1yye, Allah Rasulti'ntin amcas1 
oglu Ca'fer ibn Ebu Talib, Ebu Seleme ibn Abdtilesed bunlann e§ra
fmdan olup kadmh erkekli .s1ddik ve s1ddikalardan mtite§ekkil yak
la§Ik seksen ki§ilik bir grup idiler. Allah Teala onlardan ho§m1d ol
sun ve onlan hO§nlld k1lsm. Nitekim Allah Teala onlar hakkmda boy· 
Ieee yapmi'§, dtinya ve ahirette gtizel kar§Ihk ve mtikafatl onlara va'
detmi§, dtinyada onlan gtizel bir yere yerle§tirmi§tir. ibn Abbas, 
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:;;a'bi ve Katade, «Diinyada giizel blr yere yerle§tiririz.)) ayetinde Me
dine'nin kasdedildigini soylerler. Bunun ((Temiz rlZikll oldugu da soy
lenmi§tir ki, bu gorii§ Miicahid'e aittir. Ancak bu iki gorii§ arasmda 
bir z1dhk yoktur. Muhakkak ki onlar; evlerini, rnallanm biraknu§
lar. Allah Teala da diinyada buna rnukabil onlara daha hayirhsim 
bah§etmi§tir. Kim ki Allah ic;in bir §eyi b1rak1rsa; Allah Teala onun 
yerine kendisine daha hayirhsmi verir. Onlar hakkmda da boyle ol
mu§tur. Allah onlan iiJkelere yerle§tirmi§, kullanmn idaresini onlara 
vermi§, emirler, hakirnl3r olrnm~lar, onlardan her blreri miittakilere 
imam, onder olmu§tur. Allah Teala, muhacirler ic;in ahiret yurdunda 
hazirlarni§ oldugu sevabm onlara diinyada iken verrni§ oldugundan 
daha biiyiik oldugunu haber verir ve : «'Ahiret miikatat1 ise { diinyada 
onlara verdigimizden) da:ha biiyiiktiir. :;;ayet bilselerdi.n Onlarla be
raber hicret etmeyip de geri kalanlar, Allah'm kendisine itaat eden
lerle Rasuliine tabi olanlar ic;in hazirlayip biriktirrni§ oldugu §eyleri 
bir bilseler! Bu sebebledir ki Hii§eyrn'in Avvarn'dan, onun da birisin
den rivayetine gore; Orner ibn Hattab (r.a.) ,rnuhacirlerden birine bir 
§ey (hediyye) verdigi zaman : Al, Allah bunu senin ic;in bereketlendir
sin (miibarek kilsm). Bu, Allah'm sana diinyada iken va'detrni§ oldu
gudur. Ahirette senin ic;in biriktirdigi ise daha iistiindiir, der sonra : 
«Andolsun ki, diinyada onlan giizel bir yere yerle§tiririz. Ahiret rnti
katatl ise daha biiyiiktiir. :;;ayet bilselerdi.)) ayetini okurmU§. Allah Te
ala daha sonra onlann niteliklerini beyanla §byle buyurur : «Onlar (ka
virnlerindeH kendilerine eziyet edenlere) sabreden ve yalmz { diinyada 
ve ahirette gtizel ak1beti onlara bah§eden) Rablarma tevekkiil eden
lerdir. l) 

43 - Senden once de ancak kendilerine vahyeder 
oldugumuz adamlar gonderdik. Oyleyse bilmiyorsaniZ, 
zikir ehline sorun. 

44 - Kitablar ve apa~ak delillerle Sana da insanlara 
indirileni ac;aklayas1n diye bu zikri indirdik. Belki du~u
nurler. 
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ibn Abbas'tan rlvayetle Dahhak der ki : Allah Teala Muhammed 
(s.a.) i peygamber olarak gonderdiginde, araplar veya araplardan in
kar edenler bunu kabullenmediler ve : Allah, bir be§eri elc;i olarak gon
dermeyecek kadar biiyiikttir, dediler de Allah Teala : ((ic;lerinden bir 
adama ... vahyetmemiz insanlarm tuhafma m1 gitti?ll (Yunus, 2) ve: 
((Senden once de ancak kendilerine vahyeder oldugumuz adamlar gon
derdik. Oyleyse bilmiyorsamz, zikir ehline sorun.>> ayetlerini indlrdi. 
Burada gec;mi§ kitablar ehli kasdedilmektedir. Onlara sorun ki : Si
ze gelmi§ olan elc;iler be§er miydiler, yoksa melekler miydiler? Egcr 
melekler idiyreJ.er inkar edin, ama be§er idiyseler Muhammed (s.a.) 
in peygamber olU§UnU inkar etmeyin. Allah Teala ba§ka bir ayette: 
«Senden once gonderdiglmiz elc;iler de ancak kasabalar halkmdan, ken
dilerine vahyettigimiz birtaktm erkeklerdi.ll (Yusuf, 109) buyurur ki; 
cnlar, sizin .soylediginiz gibi gok ehlinden degildiler. Burada ccZikir eh
li)) nden maksadm, ehli kitab oldugu Miicahid kanahyla ibn Abbas'
tan da rivayet edilmi~tlr. Bu ac;tklama Miicahid ve A'me§'indir. Abdur
rahman ibn Zeyd'in: Zikirden mak~ad, Kur'an'dtr, demesi ve buna: 
ccMuhakkak ki Kur'an't, Biz indirdik Biz. Onun koruyucusu da elbette 
BiziZ.ll (Htcr, 9) ayetini delil getirmesi dogrudur. Ancak burada mak
sad, bu degildir. Zira muhalif olan ki§i, onu inkarmdan sonra kabule 
(bununla) donmez. Aym §ekilde Ebu Cafer el-Baktr'm : 'Biz, zikir eh
liyiz, deme~i ve bununla bu iimmetin zikir ehli oldugunu kasdedmi§ 
olmas1 da dogrudur. Muhakkak ki bu iimmet, gec;mi§ biitiin iimmetler
den daha iyi bilen bir iimmettir. Dosdogru siinnet iizere olduklan tak
dirde Rasulullah'm Ehl-i beyt'inin alimleri de, alimlerin en haytrhla
rmdandtr. Hz. Ali, ibn Abbas, Hz. Ali'nin ogullan Hasan, Hiiseyin, Mu
hammed ibn Hanefiyye, Ali ibn Hiiseyn Zeynelabidin, Ali ibn Abdul
lah ibn Abbas Ebu Ca'fer el-Baktr ki bu zat Muhammed ibn Ali 

' ibn Hiiseyn'dir- oglu Ca'fer ve emsali ile benzerleri bunlardandtr. 
Bunlar 'Allah'm sapasaglam ipine, dosdogru yoluna sanlmt§, her hak 
sahibinin hakktm tammt§, onl.ardan her bireri Allah ve RasUliiniin 
kendilerine vermi§ oldugu mertebelere c;tkanlmt§, Allah'm biitiin ina-

nan kalbleri onlarm sevglsinde toplanmt§tlr. 
Bu ayetten ma~ad §Udur ki; ayette, Muhammed (s.a.) den once 

gec;en peygamberler, Hz. Muhammed (s.a.) in de oldugu gibi be§er idi
ler. Nitekim buna §U ayetlerde de i§aret edilmektedir : ceDe ki : Tenzih 
ederim Rabb1m1. Ben, peygamber olarak gonderilmi§ bir be§erden ba§
kasl degilim. Onlara hidayet geldigi zaman insanlan inanmaktan all
koyan sadece : Allah, peygamber olarak bir be§er mi gonderrni§tir? de
meleridir.>> (isra, 93-94), ccSenden once gonderdigimiz biitiin peygam-
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berler de §iiphesiz yemek yerler, sokaklarda gezinirlerdi.» (Furkan, 
20), <lBiz onlan yemek yemez bir cesed kllmad1k ve onlar diinyada 
ebedi de degillerdir.» (Enbiya, 8), <<De ki : Ben, peygamberlerin ilki 
degilim.l) (Ahkat, 9), uDe ki : Ben de ancak sizin gibi bir be§erim. Yal
mz bana vahyediliyor.» (Kehf, 110). 

Sonra Allah Teala peygamberlerin be§er olmas1 ·tmslisunda §iiphe
.si olanlara, ·ge~mi'§ kitab sahiplerinden ge~en peygamberlerin be§er 
:rni yoksa melekler mi clduklanm sormalanm ogiitliiyor. Ve onlan; 
kitablar. deliller ve huccetlerle gonderdigini beyan buyuruyor. Ayette 

ge~en ( .r. )1 -) kelimesi, kitablar anlammad1r. Bu a~1klama ibn Ab

bas. Mikflhid, Dahhak ve ba§kalarma aittir. Ayetteki bu kelime, 

( JY.j ) kelimesinin ~oguludur. Araplar << yazdlffi>l diyecekleri za

man bu anlamda olmak iizere ( '-:"l::.C.ll..:... _r.j ) derler. ·~u ayetlerde de 
bu kelime aym anlamda kullamlml§tlr : (IYaptiklan her §ey kitablar
da kayidhd1r.JJ (Kamer, 52), «Andolsun ki Tevrat'dan sonra Zebur'da 
da yeryiiziine ancak salih kullanmm mirasc1 oldugunu yazmi§tlk.JJ 
(Enbiya, 105) . 

Allah Teala buyurur ki : «Sana da insanlara (Rablarmdan) indi
rileni a'\!Iklayasm diye bu zikri (Kur'an'l) indirdik.» Senin sana in
dirileni bilmem, ona arzulu, istekli olman, cna tabi olup uyman se
betiyle bir de Biz senin yarat1klarm en iistiinii, Ademoglunun efen
disi oldugunu bilmemizle sana bu zikri; Kur'an'1 indirdik. Sen ondan 
miicmel kalam onlara a~1klarsm, mii§kil olanlanm da beyan edersin. 
uBelki dii§iiniirler.)) Kendi nefislerine bakarlar, hidayete ererler, bOy
lAce di.i.nya Ve ahirette kurtUlU~U kazamrlar. 

45 - Kotu i~ler duzen1eyenler, Allah'1n kendilerini 
yere batirmaslndan, yahut haberleri yokken uzerlerine 
ans!Zln azab gelmesinden emin mi bulunuyorlar? 

46 - Yahut onlar donup dola$Irken kendilerini ya
kalamaslnda.n m1? Allah'1 aciz b1rakacak degillerdir. 
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47 - Yahut yok olmak encli~esindeyken yakalama
Slndan m1? Muhakkak ki Rabbm, RaUf'tur, Rahim'dir. 

Allah TeaJa halim oldugunu ve asilere miihlet verdigini haber ve
riyor. 0 as~ler ki; kotiiliikleri i§lerler, insanlan kotiiliiklere ~agmrlar, 
insanlara kar§l kotii i§ler diizenlerler, insanlan kotiiliiklere t;agmr, 
kotiiliiklere siiriiklerler Allah Teala onlan yere bat1rmaya kadir ol
makla ve azabdan haberleri yokken, azabm kendilerine nereden ge
lecegini bilmezlerken iizerlerine ans1zm azab1 gondermeye kadir olmak
la birlikte onlara miihlet vermektedir. Nitekim ba§ka bir ayette §byle 
buyurmaktadir : ((Gokte olamn sizi yerin dibine get;irmesinden emin 
mi oldunuz? 0 zaman yer sars1ld1k~a sars11Ir. Gokte olamn ba§miza 
ta§ yagdumasmdan emin mi oldunuz? Benim tehdidimin nas1l oldu
gunu yakmda bileceksiniz_ ,, (Miilk, 16-17). 

uYahut onlar doniip dola§Irlarken, (yolculuk ve benzeri oyalay1cl 
me§guliyetler it;inde get;imleri it;in doniip dola§Ir, bunlarla me§gul olur
larken azabm) kendilerini yakalamasmdan emin mi oldular?, Kata
de ve Siiddi, ayetteki ( ~ ) kelimesini; yolculuklan, §eklinde 
at;Iklami§lardir. Miicahid ve Dahhak ise bu kelimeyi; gece ve giindilz, 
§eklinde ac;Iklar. Nitekim Allah Teala §6yle buyurur : ((Kasabalann hal
ki; kendileri geceleyin uyurlarken, azabimizm onlara ·gelip t;atmasm
dan emin mi oldular? Yok~a kasabalarm halk1; kendileri, giipegiindiiz 
oynarlarken azabJffilzm onlara gelip c;atmasmdan emin mi oldular? )) 
(A'rat, 97-98) cc (Muhakkak ki onlar, hangi halde olurlarsa olsunlar) 
Alla'h'I aciz birakacak degillerdir. n 

Allah Teala: ((Yahut yok olmak endi§esindeyken yakalamasmdan 
m1?, buyurur ki; onlar, Allah'm kendilerini yakalay1vermesinden kork
malan halinde Allah'm yakalamasmdan emin mi oldular? Muhakkak 
ki bu, yakalama hallerinin en §iddetlisidir. Zira korku ile meydana 
gelmesi beklenenin hu.sulii elbette daha §iddetlidir. Bu sebepledir ki 
ibn Abbas'tan rivayetle Avfi onun ((Yahut yok olmak endi§esindeyken 
yakalamasmdan m1?, ayeti hakkmda §dyle demi§tir : Allah Teala bu
yurur ki : Dilersem onu arkada§mm oliimiiniin pe§inden ve bundan 
korkmas1 hali iizere iken yakalay1veririm. Miicahid, Dahhak, Kat ade 
ve ba§kalanndan da bu a91klama rivayet edilmi§tir. 

Sonra Allah Teala: «Muhakkak ki Rabbm, Rauf'tur, Rahim'dir.n 
buyurur ki, size azab1 hemen gondermez. Nitekim Buhari ve Miislim'in 
Sahih'lerinde mevcud bir hadiste Allah Rasulii : Muhakkak Allah za
lime miihlet verir de sonunda oyle bir yakalar ki o, asla kurtulamaz, 
buyurmu§ sonra : << i§te boyledir 'Rabbmm yakalayl§l, kasabalarm za-
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lim halkm1 yakalad1g1 zaman. <;iinkii O'nun yakalamas1 hem §iddetli, 
hem de ac1khd1r.» (Hud, 102) ayetini okumu§tur. Allah Teala da ba§ka 
bir ayette §6yle buyurmu§tur : <<Nice kasabalar vard1r ki, zalim oldu
gu halde halkma miihlet vermi§tim. Sonunda onlan yakalayiVerdim 
ve d6nii§ yalmz Bana'dir.•> (Haec, 48). 

48 - Allah'1n yarattlgi ~eylerin golgelerinin saga so
la vurarak boyun egip Allah' a secde ettiklerini gormiiyor
larmi? 

49 - Goklerde ve yerde bulunan canhlar ve melek
ler, biiyiikliik taslamaksiZin Allah'a secde ederler. 

50 - Ustlerinden, Rablanndan korkarlar ve emru
lunduklan ~eyleri yaparlar. 

Golgelerdekl Hikmet 

Allah Teala cansizi ile, hayvanlan ile, miikellef alan insan, cin 
ve melekleri ile biitiin yaratiklarm, her §eyin boyun egdigi kibriya, 
celal ve azametinden haber veriyor. Allah Teala haber verir ki, gol
gesi alan her §eyin golgesi saga ve sola dogru meyleder. GOlgesi alan 
her §ey sabah ve ak§am golgesi ile Alla'h'a secde etmektedir. Miicahid 
der ki: Giine§, zeval vaktinden kaymca her §eY Allah'a secde eder. Ka
tade, Dahhak ve ba§kalan da boyle soylemi§lerdir. Hem de onlar, «Bo
yun egerek, (kii~iilerek) Allah'a secde etmektedirler.>> Yine Miicahid 
der ki: Her §eyin secdesi bundad1r. Daglar zikrolundu da o: Onlann 
secdeleri de bundad1r, dedi. Ebu Galib e§-~eybani : Denizin dalgalan, 
onun namaz1d1r (duas1d1r) demi§tir. Bu ayette Allah Teala biitiin bun
Ian (g6lgesi olan her §eyi) onlara secdeyi isnad etmek suretiyle akh 
erenler derecesinde tutmu§tur. 

Allah Teala burada: «G6klerde ve yerde bulunan canl1lar Allah'a 
secde ederler.» buyururken, ba§ka bir ayette de : <<GOklerde ve yerde
ki kimseler de, golgeleri de sabah-ak§am ister istemez Allah'a secde 
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ederler.)) (Rh. d, 15) buyurmu§tur. <<Ve melekler, Allah'm ibactetine 
kar§l buyukliik taslamaks1zm Allah'a secde ederler. Ustlerinden, Rab-· 
lanndan korkar(ak O'na secde eder)lar ve emrolunduklan §eyleri ya
parlar.)) 'Allah'a itaata, emirlerine uymaya, yasaklanru terketmeye de
vam ederler. 

51 - Allah buyurdu ki : !ki ilah edinmeyin. 0, ancak -
bir tek ilah'tir. Yaln1z Benden korkun. 

52 - Goklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. 
Din de siirekli olarak O'nundur. · Yoksa Allah'tan b~ka
smdan m1 sak1ruyorsunuz? 

53 - Sizdeki her nimet, Allah'tandrr. Sonra bir si
kmtlya ugradlg1ruzda yaln1z O'na sigmirsiruz. 

54 - Sonra sJ.lnntmiZI giderince de ic;inizden bir 
grup; Rablarma ~irk ko~arlar. 

55 - 'Kendilerine verdigimize nankorliik etmeleri 
ic;in. Ge<;inin bakahm, yakmda bileceksiniz. 

Goklerin ve Yerlerin tzah1 
Allah Teala zatmdan ba§ka tann bulunmad1gm1, ibadetin tek ve 

ortagl olmakslzin sadece zatma yara§acagml, her §eyin maliki, yara
tlClSl ve Rabb1 oldugunu gonullere yerle§tiriyor. ((Din de surekli ola
rak O'nundur.)) ibn Abbas, Miicahid, ikrime, Meymun ibn Mihran, 
Suddi, Katade ve bir ~oklan ayetteki ( 1

- LIJ ) kelimesini; sfuekli 
olarak, §eklinde a~lklaml§lardlr. Kelimenin · «vacib11 anlammda oldu
gu da ibn Abbas'tan rivayet edilir. Mucahid kelimeyi; halis olarak, 
§eklinde a~1klar ki goklerde ve yerde olan her §eyin ibadeti sadece O'na 
hastlr. Bu anlamda olmak uzere Allah Teala: «Yoksa Allah'm dinin-

Tetsir, C, IX. F. 283 
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den b8.§kas1m m1 anyorlar? Oysa goklerde ve yerde kim varsa, ister 
istemez O'na teslim olmu§tur.,, (Al-i imran, 83) buyurmu§tur. ibn Ab
bas ve ikrime'nin a~lklamalarma gore; ayetteki ifade, haber kabilin
den<lir. Miicahid'in a~tklamasma gore ise taleb (emir) ifade etmekte
dir. Buna gore anlam §6yle oluyor : Bana herhangi bir §eyle ortak kO§
maktan korkun ve istemeyi sadece Bana has ktlm. ~u ayet te bOyle
dir: <<iyi bil ki, halis din Allah'mdtr.u (Ziimer, 3). 

Sonra Allah Teala, fayda ve zararm maliki oldugunu,. kulun n
zik, nimet, afiyet ve kula yard1mm Allah taraf1ndan onun 'Uzerine bir 
ihsam ve fazll oldugunu haber verip buyurur ki : ySonra bir s1kmtlya 
ugrad1gm1zda (bunu gidermeye ancak O'nun gii~ yetirecegini bildigi
nizden) yalmz O'na sigmirsmiz.n Zan1retler amnda O'na iltica eder
siniz, O'ndan istersiniz ve imdad dileyerek O'ndan istemeye 1srarla de
vam edersiniz. Nitekim ba§ka bir ayette §oyle buyrulur : ((Denizde size 
bir s1kmt1 dokununca, yalvard1klanmzm hepsi kaybolur. Ancak Allah 
kahr. Ama 0, sizi karaya <;Ikanp kurtarmca; yiiz <;evirirsiniz. Ve in
san zaten pek nankordiir.,, (isra, 67) Burada da §oyle buyurur : ((Son
ra sikmtm1z1 giderince de i'<;inizden bir grup; Rablanna §irk ko§arlar. 
Kendilerine verdigimize nankorliik etmek i<;in.,, Ayetteki nankorliik 
etme anlammdaki fiilin ba§mda bulunan lam harfinin Iamu'l-a.k1be 
oldugu soylenmi§tir. Bu lamm ta'lil bildiren lam oldugu da soylenir 
ki buna gore anlam §oyle oluyor: Nankorliik etsinler, Allah'm ken
dilerine olan nimetlerini gizleyip inkar etsinler, Allah'm kendilerine 
nimetler veren, kendilerinden musibetleri gideren oldugunu inkar et
sinler i<;in onlar hakkmda boylece hiikmettik. 

Daha sonra onlan tehdidle buyurur ki: «Ge<;inin bakahm.l> Dile
diginizi yapm ve i\!inde oldugunuz durumdan birazc1k faydalamn. ((Ya
kmda (bunun aktbetini gorecek) bileceksiniz.» 
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56 - Kendilerine verdigimiz nz1ktan, bilmediklerine 
pay ay1nrlar. Allah'a andolsun ki, uydurup durdugunuz 
~eylerden muhakkak sorguya <;ekileceksiniz. 

57 - Onlar Allah'a k1zlar isnad ederler. O 'nun ~aru 
yi.icedir. Ho~land1klan da kendilerinindir . 

58 - Onlardan birine bir luz1 oldugu mujdelenirse; 
i<;i ofkeyle dolarak yi.izi.i simsiyah kesilir. 

59 - Kendisine verilen kotu mujde yuzi.inden halk
tan gizlenmeye <;ah~1r. Utana utana onu tutsun mu, yok
sa topraga m1 gomsi.in? Bak1n ne koti.i h ukmediyorlar. 

60 - Ahirete inanmayanlar koti.ili.ik ornegidirler. En 
yi.ice ornek ise Allah'1nd1r. 0; Aziz'dir, Hakim'dir. 

Allah'a Klzlar tsnad Edenler 

Allah Teala, Allah ile beraber O'nun dl§mdaki putlara, denk ve e§ 
ko§tuklan §eylere tapman, putlar ic;in Allah'm kendilerine nz1k ola
rak verdiklerinden pay ay1ran mii.~riklerin <;irkin hareketlerini haber 
veriyor. Onlar §Oyle demi§lerdi : ~tBU, Allah'md1r, bu da ko§tugumuz 
crtaklanm1zmd1r, dediler. Ortaklarma ait olanlar Allah'a ula§mazdl 
da, Allah'a ait olanlar ortaklanna giderdi. Ne kotiidiir hiikmedegel
dikleri §eyler.n (En'am, 136). Allah ile beraber tannlarma hisse aylr
ffil§lar, onlan Allah'a tercihle iistiin tutmu§lardlr. Allah Teala yiice 
latma yeminle bildiriyor ki, bu iftiralanndan ve uydunnalarmdan on
lara mutlaka soracaktlr. Bu yiizden cehennem ate§inden on lara en uy
gun ve tam cezay1 verecek, onlara bunun kar§1llgm1 g6sterecektir ki, 
~tAllah'a andolsun ki, uydurup durdugunuz §eylerden muhakkak sor
guya c;ekileceksiniz.n buyurmu§tur. 

Sonra Allah Teala, mii§riklerin Allah'm kullan olan melekleri di
§iler olarak tasvir ettiklerini, Allah'm k1zlan sayd1klanm ve Allah ile 
beraber onlara tapmd1klanm haber verir. Onlar, bu iic; konuda da bu
yiik bir hata i<;indedirler. Allah'm <;ocugu olmad1g1 halde, once O'na 
c;ocuk nisbet etmi§ler, sonra kendileri i<;in ho§nud olmad1klan ~ocuk

larm en degersizi olarak gordiikleri k1zlan Allah'a vermi§lerdir. Nite
kim Allah Teala ba§ka bir ayette : ~tDemek erkekler sizin de, di§iler 
O'nun mu? Oyleyse bu in~afs1z bir payla§ma.•• (Necm, 21-22) buyu
rurken burada ise §Oyle buyurmu§tur : ~tOnlar Allah'a k1zlar isnad 
ederler. O'nun §am (onlarm bu sozlerinden ve iftiralarmdan munez
zehtir) yiicedir.n ((iyi hilin· ki gen;ekten onlar uydurmalarmdan ~oyle 
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soyliiyorlar: Allah dogurdu. Hie §iiphesiz onlar yalancllardlr. Allah, 
klzlar1 ogullara tercih mi etmi§? Ne oluyor size, nas1l hiikiim veriyor
sunuz?» (Satfat, 151-154). 

Allah Tea.Ia: <CHO§landiklan da kendilerinindir.» buyurur ki; on
lar, kendileri ic;in erkek c;ocuklan sec;erler ve Allah'a nisbet etmi§ ol
duklan klz c;ocuklanm ise kendilerine kabul etmezler. Allah Teala on
lann bu sczlerinden yiicedir. ((Onlardan birine bir k1z1 oldugu miijde
lenirse; (iiziintiiden mahzun bir halde) yiizii simsiyah kesilir.>> ic;in
de oldugu §iddetli iiziintiiden sus pus olur. Kendisine verilen kotii 
miijde yiiziinden halkta:n gizlenmeye c;all§Ir. insanlarm kendisini gor
mesinden ho§lanmaz. «Utan~ utana onu tutsun mu?» ~ayet onu bi
rakacak olursa k1z c;ocugunu hor, hakir bir halde b1rak1r, ona miras 
b1rakmaz, onunla ilgilenmez, erkek c;ocuklarm1 ondan iistiin tutar. 
«Yoksa topraga m1 ·gomsiin?>> Cahiliye devrinde yaptiklan gibi diri 
diri defnetsi;n, gomsiin mii? i§te kendileri ic;in bu §ekilde ho§lanma
diklanm ve kendisi ic;in kabulden yiiz c;evirdiklerini Allah ic;in mi kl
hyorlar? «Bakm, ne kotii hiikmediyorlar.» Ne kotii soyliiyorlar, ne 
kotii taksim ediyorlar, Allah'a nisbet ettikleri ne kotiidiir. Nitekim Al
lah Teala ba§ka bir ayette : <cAma onlardan birisi Raihman'a isnad edi
len k1z evladla miijdelenince, yiizii kapkara kesilir de ofkesinden yut
kunur durur.n (Zuhruf, 17) buyururken burada da §Oyle buyurur : 
.Ahirete inanmayanlar kotiiliik ornegidirler. Noksanllk (eksiklik) an
cak onlara nisbet edilebilir. En yiice ornek ise Allah'mdir. Her y()n
den mutlak kemal Alah'mdir. Bunlar ancak Allah'a nisbet edilirler. 
Ve 0; Aziz'dir, Hakim'di:r. 

61 - Sayet Allah, zuliimlerinden dolay1 insanlan 
yakalayacak olsaydl; yeryuzunde bir tek canh birakmaz
dL Fakat onlan belli bir muddete kadar te'hir eder. Mud
detleri dolunca onu ne bir an geciktirebilirler, ne de bir 
an one alabilirler. 
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62 - Begenmediklerini Allah'a mal ederler. Dilleri 
de giizel ~eylerin kendilerinde oldugunu yalan yere say
ler durur. Siiphesiz cehennem onlarmd1r. Ve onlar, ger
c;ekten a&In gidenlerdir. 

Allah Teala,· zuliimlerine ragmen yarat1klarma hilmi ile muam~le 
buyurduguriu haber verir. ~ayet o, kazandlklan mukabilinde onlan 
yakalayivermi§ olsaydl; yeryiizii iistiinde hi~ bir· canhyi b1rakmazd1. 
Ademogullannm helak olunmasma tabi olarak ·yeryiizii canhlarmm 
tamamm1 da helak buyururdu. Fakat Rab celle ve ala hilim sahibi
dir, onlann ·giinahlanm orter ve onlan belli bir miiddete kadar te'hir 
eder. Onlara azab1 hemen vermez. ~ayet onlar hakkmda bOyle yapml§ 
olsayd1, hi«; kimseyi b1rakmazd1. Siifyan es-Sevri'nin Ebu Ishak'dan, 
onun da Ebu'l-Ahvas'dan rivayetinde o : Ademogullanmn giinah1 ile 
az kald1 pislik bocegine bile azab dokunayazd1, der ve : «~ayet Allah 
zuliimlerinden dolay1 insanlan yakalayacak olsayd1; yeryiiziinde bir tek 
canh b1rakmazdu' ayetini okurmu§. A'me'§'in Ebu ishak'dan, onun 
Ebu Ubeyde'den rivayetine gore Abdullah Ibn Mes'ud '§6yle dermi§ : 
Ademogullanmn hatas1 ile neredeyse yuvasmdaki pislik oocegi bile he
lak olunacakt1. Ibn Cerir der ki : Bana Muhammed Ibn Miisenna'mn .. . 
Ebu Seleme'den rivayetine gore Ebu Hiireyre birisinin: Zalim ancak 
kendisine zarar verir, dedig'lni i§itmi§. Ona donmii§ ve §Oyle demi§ : 
Hay1r, Allah'a yemin olsun ki zalimin zulmii ile toy ku'§una vannca
ya kadar biitiin hayvanlar anklayip (zayiflayip) yuvalannda oliirler. 

· ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ali ibn Hiiseyn ... Ebu Derda (r.a .) 
dan rivayet etti ki o, §6yle anlatmi§ : Allah Rasulii (s.a.) niin yanm
da konu§uyorduk. ~oyle buyurdu: Bir §eyin eceli geldigi.zaman, Allah 
onu hi~ bir §eyle geciktirmez. Omriin fazlahg1, ancak Allah 'm kula 
bah§etmi§ oldugu salih nesildir. Kendisinden sonra ona dua ederler 
de onlann dualan kabrinde iken ona kavu§ur. i§te omriin fazlahg1 
budur. 

Allah'm kullan olan k1zlan ve edindikleri ortaklanm begenmez
ler de Alla:h'a mal ederler. Halbuki onlar kendilerinden birinin, yarun
da ortak olmasm1 asia kabul etmezler. Allah Teala'nm: <<Giizel §eyle
rin ise kendilerinde oldugunu dilleri yalan yere sayler durur .)) kavli 
onlarm bu iddialanm red makammdad1r. Onlar diinyada giizel §eyle
rin kendilerine ait oldugu iddiasmdadlrlar. ~ayet ortada bir de ahiret 
ve donii.§ var.sa; iddialarma gore giizellikler, orada da kendilerinindir. 
Allah Teala'mn bu so~ii. onlardan bOyle soyleyenler oldugunu haber 
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vermektedir. Nitekim ba§ka ayetlerde §5yle buyrulur : «Biz insana ta
rafuruzdan bir nimet tattmr, sonra da o nimeti geri allrsak; andol
sun ki o, pek umitsiz, pek nankor olur. ~ayet ba§ma gelen bir sikmti
dan sonra ona bir nimet tattmrsak : Kotulukler ba§Imdan gitti, der, 
§lmanr ve 6gunur.» (Hud, · 9-10), ccBa§ma gelen Slkmtldan sonra ken
disine katlm1zdan bir rahmet tattmrsak mutlaka: Elbette bu benim 
hakkrmd1r, k1yametin kopaca~ru sanm1yorum. Rabb1ma dondurlilur
sem muhakkak ki O'nun nezdinde de guzel §eyler bulacag1m, der. An
dolsun ki Biz, muhakkak kufredenlere yaptlklanru bildirecegiz. Ve 
andolsun ki Biz, onlara ag1r bir azab1 tatt1racag1z.>> (Fussilet, 50), 
ccAyetlerimizi inkar eden : Bana elbette mal ve c;ocuk verilecektir, di
yeni gordun mu?» (Meryem, 77) . Allah Teala misal olarak verdigi iki 
ki§iden birisinin durumunu §6yle haber verir: «0, nefsine ooylece zul
mederek bahc;esine girerken dedi ki : Bu bahc;enin batacagm1 hie; san
mam. K1yametin kopacagm1 da tahmin etmiyorum. Eger Rabb1ma 
dondurlilursem andolsun ki, bundan daha iyisini bulurum.» (Kehf, 
35-36) . Boyleleri kotu arne! ile, bu ameli mukabili guzellikle mukabe
Ie gorecegi bat1l temenrusini bir araya getirmi§tir. Yaptlklanna kar§l
hk glizellikle miikMatlandmlmast ise mumkun degildir. Nitekim ibn 
ishak anlatlr ki; yenilemek iizere Ka'be'nin temelini ac;ttklan zaman 
uzerinde hikmetli sozler ve ogiitler yaz1h olan bir ta.§ bulunmu§. On
da yazth olanlar ic;inde §Oyle deniyormu§ : ccKotUliikleri i§liyorsunuz 
da, kar§Ihgmda iyilikler bulaca.gmiZI m1 samyorsunuz? Evet, diken
den uzum toplandl~ gibi. (Dikenden nas1l iizlim toplanmaz ise siz de 
i§lediginiz kotlilukler kar§Ihgmda iyilikler bulamayacaksmtz) .» Muca
hid ve Katade «Giizel §eylerin ise kendilerinde oldugunu dilleri yalan 
yere s6yler durur.» ayetinde (ahiret yurdunda ve cennetteki) ~lman
lann kasdedildigini soylerler. ibn Cerir, ccGuzel §eylerin ise kendilerin
de Oldugunu ... » ayetinde, daha once de a<;IkladiglffilZ tizere klyamet 
giiniinun kasdedildigini sayler. Dogru olan da budur. Hamd Allah'a
dlr. Bu sebepledir ki Allah Teala, onlarm bu t ·amenn'ilerine bir reddi
ye olarak: cc~tiphesiz k1yamet giinii cehennem onlannd1r. Ve onlar, 
gerc;ekten a§m gidenlerdir.» buyurmu§tur. Miicahid, Said ibn Ciibeyr, 
Katade ve ba:jkalan : Orada unutulmw~lar ve zayi' olunmu§lardir, der
ler. Bu Allah Teala'mn : cci§te onlar; bu giinlerine kavu§mayi nas1l 
unutmu§lar idiyse, Biz de bugiin onlan tylece unuturuz.» (A'rat, 51) 
ayeti gibidir. Yine Katade'den rivayete gore ayetteki cc.A§m gidenler
dir.» kiSml : Sur'atle ate§e siiriileceklerdir, anlammda olmak uzere 
( .J .,k _).. ) kelimesinden tUretilmi§tir ve bu kelime : -~uya k<>§an, 
sulama yerine dogru yan§an, anlammdad1r. Bu ac;Iklamalar arasmda 
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herhangi bir z1dhk yoktur. Zira onlar; k1yamet giinii siir'atle at~e sii
riilecekler, orada unutulacaklar yani ebediyyen kalacaklardlr. 

63 - Allah' a andolsun ki, sen den onceki ummetlere 
de el<;iler gonderdik. Seytan, onlara yaptlldann1 guzel 
gosterdi. Bugun de onlann dostu odur. Ve onlar i<;in elim 
bir azab vardlr. 

64 - Sana kitab1; s1rf ihtilafa du~tukleri ~eyleri on
lara a<;Iklaman i<;in ve inananlar topluluguna hidayet ve 
rahmet olmak uzere indirdik. 
V 65 - Allah; gokten su indirir de onunla yeryuzunu 
oldiikten sonra tekrar diriltir. Muhakkak ki bunda, dinle
yen topluluklar i<;in ayet vardir. 

Allah Teala ge~mi§ iimmetlere peygamberler gonderdigini ve pey
gamberlerin yalanland1gm1 zikrediyor. Ey Muhammed, senin peygam
ber karde§lerinde senin ic;in giizel bir ornek vard1r. Kavminin seni ya- · 
lanlamas1 'seni iizmesin. Peygamberleri yalanlaml§ olan mii§riklere ge
lince; onlan bu i~lere siiriikleyen, yaptlklanm §eytamn siislemesi, gii
zel gostermesidir. «Bugiin de onlarm dostu odur.» Onlar (bugiin) azab 
ve cezaland1rma altmdad1rlar. ~eytan da onlann dostudur. Ancak on
lar i~in herhangi bir kurtulu§a (onlan kurtarmaya) malik degildir. 
Onlarm imdadma yeti§ecek kimse yoktur. Ve onlar i~in elim bir azab 
vard1r. Sonra Allah Teala, Rasuliine hitaben §oyle buyurur: Allah 
Teala sana bu kitabl ancak hakkmda ihtilafa dii~tiikleri §eyleri insan
lara beyan ede8in, aGlklayasm diye indirmi§tir. Kur'an; hakkmda \!e
ki§tikleri her §eyde insanlar arasm1 aymc1d1r. Bu Kur'an inananlar 
topluluguna, onlarm kalbleri i~in bir hidayet ve ona sanlanlar i~in 
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de bir rahmettir. Allah Teala nasll ki Kur'an'1 kufurle olmti§ kalbler 
icin bir hayat kllnu§Sa aym §ekilde gokten uzerine su indirmek sure
tiyle olfunfulden sonra yeryuzunu de diriltir. Muhakkak ki bunda soz 
dinleyen, sozu · ve anlamm1 anlayan topluluklar icin a yet vard1r. 

66 - Sizin i<;in hayvanlarda da ibret vardlr. Onlann 
karmlarmdak.i fu~k1 ile kan aras1ndan; size i<;enlerin bo
gazlndan kolayhkla ge<;en dupduru bir siit i<;iririz. 

67 - Hurma aga<;lann1n meyvelerinden ve iiziimler
den; ~eroet, ~1ra ve giizel nz1k elde edersiniz. Akleden bir 
kavim i<;in bunda bir ayet vardir. 

Allah Teala buyurur ki : Ey insanlar sizin ic;:in hayvanlarda -de
veler, inekler Ve koyunlarda-- ayetler, yaratlClSlnlll kudretine, hikme
tfne, lutfuna ve rahmetine . delaletler vard1r. «Size onlarm karmlarm 
daki fl§kl ile kan arasmdan dupduru sut ic;:iririz.» ayetteki ( . !~ P,, -, ) 
kelimesinin sonunda bulunan zamir, <<nimetler» anlammda olmak iize
re ve bu manaya raci olacak §ekilde tekil olarak getirilmi~tir. Veya bu 
zamir hayv~na donmektedir. Zira ayette gec;:en ( ii..U)'I ) kelimesi; 
hayvanlar, anlammdad1r. Buna gore anlam §6yle oluyor: Size bu hay- · 
vamn (canlmm) karmndaki fl§kl ile kan arasmdan dupduru sut ic;:i
ririz. 'Ba§ka bir ayette ise bu zamir di§il (muennes) olarak getirilmi§
tir. (Aym stlrenin 69 ncu ayetinde) Gramer bakmimdan bunlann her 

' ikisi de caizdir. Nitekim §U ayetlerde de durum bOyledir : «Hay1r, mu
hakkak ki bu (Kur'an) bir oguttur. Kim isterse ondan ogut ahr.» 
(Muddesir, 54-55), «Ben · onlara bir hediye gondereyim de, el\!ilerin ne 
U~ doneceklerine bakay1m. 0 (mal) Stileyman'a geldiginde ... » (Neml, 
3~-36) . Burada gelmek fiilinin oznesi tekil, eril zamirdir ve «mah> ola
rak takdir edilir. 

Alla:h Teala: «'Fl'§kl ile kan arasmdan; size ic;:enle:rin oogazmdan 
kuiayhkla gec;:en dupduru sub buyurur ki; hayvamn karnmdan fl§kl 
Ue kan arasmdan beyazhg1, kokusu ve tathhg1 ile sut aynhr. Her biri 
yetine suztilup gider. G1da hayvanm midesinde olgunl~tlg1 zaman 
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ondan (meydana gelen) kan damarlara, siit memelere, sidik mesane
ye, fl§kl da fl§kmm ~Iki§ yerine gider. Bunlardan hi~ biri digerinden 
aynldiktan sonra artik birbirine kan§maz ve degi§mez. Allah Teala : 
«Size i~enlerin bogazmdan kolayhkla ge~en dupduru sut.» buyurur ki; 
bu, hi~ kimsenin bogazma durmaz. 

Allah Teala sutu insanlar i~in bogazlarmdan kolayhkla g~en bir 
i~ecek kild1grm zikrettikten sonra ikinci olarak; insanlann, burma ve 
qzum · meyvelerinden edinmi§ olduklan i~ecekleri ve haram kllmmaz
dan once yapmakta olduklan sarh~luk verici §IraJI zikreder. Bunun
la onlara nimet vermi§ oldugunu beyanla. : «Hurma aga~lannm mey
velerinden ve uzumlerinden; §erbet, §Ira elde edersiniz.» buyurur ki; 
bu, haram kllmmasir.dan once §er'an bunlarm mubah olduguna dela
Iet eder. Aynca burada uziimden elde edilen §Ira ile, hurmadan elde 
edilen §Iramn hukumde miisavi olduguna delalet vardir. Nitekim imAm 
Malik, ~afii, Ahmed ibn Hanbel ile alimlerin cumhurunun mezhebi bu
dur. Bugday ,arpa, dan ve baldan elde edilen diger i~eceklerin de huk
mu boyledir. Nitekim Sunnet bunu etrafhca a~Iklami§br ve buras1 el
bette ki bu konunun geni§~e anlablaca~ yer degildir. Nitekim tbn Ab
bas, «~Ira ve guzel flZik elde edersiniz.» ayeti hakkmda §Oyle dem!§
tir : ( ,, }:.JI .·) onlann (burma aga~lannm meyveleri ve uziimlerin) 
meyvelerinden haram olanlardir. Guzel nzik ise; bunlann meyvelerin
den helal kilmmi§ olanlard1r. Yine ibn Abbas'tan gelen 'bir rivayette 
ise ( · }:..ll 1) bunlarm haram olam, guzel n z1k ise helal olamdir. Ya
ni burma meyveleri ve uzumlerden kurutulmu§ clan burma ve .kuru 
uzum, bunlardan yap1lan pekm~. sirke ve §Ira helai olup mayalan
mazdan once i~ilebilir. Nitekim _bu, sunnette belirtilmi§tir. 

Allah Teala: «Akleden bir kavim i~in bunda ayet vardir.» buyu
rur ki; burada aklm zikredilmesi son derece munasibtir. Zira insanda 
olanlarm en §ereflisi; akildir. Bu sebepledir ki Allah Teala, akillanm 
korumak uzere sarho§luk veren i~ecekleri bu ummete haram kilmi§br. 
Allah Teala ba§ka bir ayette §Oyle buyurur : <<Ve orada 'hurmadan, 
uziimlerden bah~eler var ettik. Orada pmarlar fi§kirtbk. Ta .ki Allah'
m uriiniinden ve ellerinln emegiyle yeti§tirdiklerinden yesinler. Hala 
§iikretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha 
bilmedikleri §eylerden but\in ~iftleri yaratam tenzih ederiZ. l> (Yasin, 
34-36). 

----- i Z A HI -----

O'~uncu Mes'ele : ( ..:.,.,.AJI ) i§kembe demektir. Kelbi Ebu Salih'
ten, o da ibn Abbas'tan rivayet etmi§tir ki; yenen yem, i§kembeye yer-
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le§tigi zaman en altta pislik, en iistte Kan ve ortada da siit yer ahr. 
· Kan damarlara, siit memeye akar. Pislik ise oldugu halde kahr. i~te 

Allah TeaHl.'nm : <<Onlarm karmlarmdaki fi§kl ile kan arasmdan size 
dupauru siit ir;iririz.n kavli budur ki ne kan, ne de fl§kl ona kan§ma
maktadir. 

Denebilir ki : Kan ve siit i§kembede olu~muyorlar. Tecriibe bunu 
go.stermektedir. Qiinkii bu hayvanlar siirekli olarak bogazlamyor, fa
kat hie; kimse, onlann i§kembesinde ne kan ne de siit gormemi§tir. 
Eger kan ve siit, i§kembede olu§sayd1; baz1 hallerde goriilmesi gerekir
di. Gozlemlerin yanh§ cldugunu g:osterdigi bir gorii§ kabul edilemez. 
Bu konuda dogru olan §Udur : Bir canll· besini yedigi zaman insan ise, 
onun midesine, bir ba§ka canll ise i§kembesine gider. Orada sindirilen 
bu besinin an olam karacigerine gider, kat! olam ise barsaklara iner. 
Karacigerde bulunan kiSim pi§er ve kan olur. Bu i.kinci sindirimdir. 
Bu kan; sa.fra, kara kan (suveyda) ve su fazlahgi ile kan§ml§ halde 
olur. Bunlardan safra Oct kesesine, kara kan dalaga, su ise bobrege, 
oradan da mesaneye gider. Kan da karacigerden <;Ikan damarlara gi
der. Burada, iir;iincii sindirim olmaktad1r. Karacigerle meme arasmda 
bir r;ok damar vard1r. I§te kan memeye giden o damarlardan meme
ye dokiiliir. Meme beyaz, gev§ek bezleri olan bir etten ibarettir. i§te 
yii·ce Allah, kan bu beyaz yumu§ak gev§ek bezli bu ete damlad1g1 za
man oriu kan halinderi siit haline r;evirir. Siitiin olU§Umu keyfiyeti 
hakkmda dogru olan g5r·ii§ budur. 

~ayet, bu organlar erkek hayvanda da vard1r. 0 halde onun ni
r;in siitii olmuyor? denilirse; biz de deriz : Hikmet-i ilahiyye her §e
yin lay1k oldugu, yararma uygun bir;imde idare etmeyi gerektirir. Her 
erkek hayvanm mizac1 s1cak ve kuru olur. Di§inin mizac1 ise ISlak ve 
soguk. Bunun sebebi §Udur : Qiinkii r;ocuk, ancak di§inin bedeni ir;in
de olu~ur. Onun ir;indir ki; di§i bir canll, iki sebepten dolaYI fazla ru
tO.betli olmahd1r : 

1) <;ocuk nemlerden olu§ur. Kadmm bedeninde r;okr;a nem olma
lldir ki, r;ocugun olu§umu ir;in gerekli madde meydana gelsin. 

2) Cenin biiyiidiigii zaman annenin bedeni geni§lemeye elveri§
li olmahd1r. Annenin bedeninde nemler fazla oldugu zaman onun be
deni geni~lemeye elveri§li olur ve cenin biiyiidiikr;e geni§ler. 

Goriiliiyor ki; Cenab-1 Allah, her di§i canlmm bedenini bu hikmet
ler ir;in boyle fazla nemli kilmi§tlr. Sonra r;ocuk ana rahminde iken 
bedeninin biiyiimesi ir;in gerekli madde olan nem, r;ocuk dogctuktan 
sonra kiir;iik r;ocuga g1da olmas1 ir;in gogiis ve memeye ger;er. 

Hula.sa, di§inin viicO.dunda kandan siitiin meydana gelmesini do
guran sebep, erkekte bulunmamaktadlr. i§te fark budur. 
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.Mtifessfrler «f1§kl ile kan arasmdan» kavlinin bu li~ ~eyin bir yer
de olu§tugu manasma geldigini soylliyorlar. Biz bu gorii~lin, his ve 
tecriibeye uymad1gm1 isbat etmi§ bulunuyoruz. <;linkli kan, rnide ve 
i§kembenin tist klSmmda olU§Sayd1; kusuldugu zaman kan kusulmas1 
gerekirdi. Bjz diyoruz ki; ayette slitiin, kanm baz1 maddelerinden olU§
tugu, kamn ise pislikte bulunan baz1 latif maddelerden meydana gel 
digine i§aret ediliyor. ~u slit, once pislik arasmda bulunan maddeler
den doguyor. Sonra kan arasma giriyor. Allah onu o kesif ve ag1r mad
deler arasmdan stiztiyor, onda slit niteliklerini yarat1yor ve boylece ~o 

cugun bedenine uygun bir slit haline geliyor. 
Dordtincli Mes'ele: ~unu bilmelidir ki, stitlin memede durmas1 , 

~ocugun beslenmesine uygun nitelik almas1 ilgin~ hikmetler, bedii s1r
lar ta§1maktad1r ve ak1l, bunlarm ancak Cenab-1 :Allah'm idare ve ya
ratmas1yla ola,cagma tamkhk etmektedir. Bunu birka~ noktadan a«;1k
layalrm: 

1) Cenab-1 Allah, rnidenin alt k1srrima bir «;1k1§ kap1s1 koymu§tur. 
Ag1r g1dalar buradan <;1kar!ar. insan hafif bir besin ve i~ecek ald1g1 
zaman bu kap1 tamamen kapamr, ta ki bir §ey ~1kmasm. Ne zaman 
ki midede sindirim biter, saf olan k1s1m karacigere gider ve kabalar 
orada kahr, i§te o zaman bu kap1 a~1hr ve orada kalnll§ olan kaba mad
deler ~1kar. Bu olay, ancak Allah'm dlizenlemesi ile olabilir. <;linkli, ne 
zaman rnidede g1danm kalmasma gerek varsa, bu kap1 kapanmakta, 
cismin oradan \!lkmas1 gerekiyorsa a~1lma~tad1r. · i§te ihtiya~ ve men
faata gore bu kapmm bazan a'<;lhp bazan da kapanmas1 ancak hikmet 
sahibi bir zatm takdiri ile olabilir. 

2) Cenab-1 Allah karacigere oyle bir <;ekme gticti. koymu~tur ki; 
bu gli<;, yenen veya i<;ilen cisimlerde bulunan ince, yumu'§ak madde
leri <;ektigi halde kab olanlan <;ekmemektedir. Ote yandan barsaklara 
yerle'§tirdigi gti.<; ise bunun tam tersine, kablan <;ektigi halde yumu
§aklan <;ekmemektedir. Eger durum bunun tersine olsayd1 ; bedenin 
yararma ters dti.§ecek ve bu terkibin dlizeni bozulacaktl. 

3) Allah Teala karacigere yak1c1, sindirici bir kuvvet vermi§tir. 
Ta ki, o yumu§ak maddeler orada yak1ls.m ve kana donti§Stin. Aym §e
kilde od k0sesine safray1, dalaga kara kam, mesaneye de su art1g1m 
emecek kuvvetler koymu§tur. Ta ki kan; bedenin yararma uygun, arm
mx~ bir hale gelsin. i§te bu uzuvlardan her birinin , o kuvvet ve ozel
liklerle tahsisi; ancak hikmet ve ilim sahibi bir zatm takdir etmesi ile 
mtimktin olabilir. 

4) Cenin ana rahminde iken rahime bol miktarda kan gider ve 
bu kan rahimdeki <;ocugun organlarmm OlU§ffias1 Ve bti.yti.mesi i«;in te- . 
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mel · maddeyi te~',-il eder. Qocuk diinyaya geldigi zaman ise; bu kan, 
~ocugun beslenecegi siite donii§mek iizere memeye intikal · eder. Ne 
zaman ki ~ocuk biiyiir o zaman ise artik ne rahmine, ne de memeye 
kan gitmez olur. i§te kamn, bOyle her zaman bir ba'§ka uzva hikmet 
ve faydaya uygun olarak hareket etmesi; ancak hikmet sA.hibi, hi~ bir 
§eye bag1mh olmayan bir zatm takdiri ile olabilir. 

5) <;ocuk dogdugu zaman Cenab-1 Allah, anamn memesinin ucun
da kii~iik delikler meydana getirir. Qocuk emdigi zaman siit bu delik
lerden di§an ~1kmak durumundad1r. Bu delikler son derece dar oldu
gu i~in emme amnda oradan ancak gayet armmi§ ve ince olan bir §ey 
~1kabilir. Katl maddeler, o dar deliklerden ~Ikamayip i~eride kahrlar. 
Bu mcmelerin ucunda bulunan o dar delikler, bir siizge~ gorevi yapar
lar. ince maddeler ~1kar, katilar i\!erde kahr, ~1kamaz. Boylece anne sii
tii, \!ocugun beden saghgma uygun bir temizlige eri§mi§ olur. 

6) Allah, o ·\!ocuga emmeyi ilham eder. Annesi ne zaman meme
sinin ucunu onun agzma koyacak olsa, derhal onu emer. Eger Yiice 
Allah \!OCUga bu belli i§i ilham etmemi§ olsayd1, sadece o siitii. meme
de yaratmamn hi~ bir faydas1 olmazd1. 

7) A~1klam1§ bulunuyoruz ki, Allah Teala siitii kamn fazlasm
dan, kam da canhmn almi'§ oldugu besinden yaratmaktad1r. Mesela 
bir koyun, ot ve su ald1g1 zaman, Allah bu maddelerin ince kiSmmdan 
kam yaratlr, sonra da o kanm baz1 maddelerinden siitii yaratir. Sonra 
siitte z1d ozellikte ii~ ayn madde olu§ur: Onda bulunan yag; s1cak ve 
nemli, su k1Sm1 soguk ve nemli, peynir k1Sm1 ise soguk ve kurudur. 
Halbuki bu ozellikler, koyunun yedigi otta yoktur. Goriiliiyor ki, bu 

. cisimler birbirine benzememelerine ve z1d olmalanna ragmen, bir hal
den otekine, bir nitelikten bir ba§kasma donii'§iip duruyorlar. Oyle ise 
bu hailer, ancak bu alemin i§lerini kullarmm yararlarma uygun dii§e
cek tarzda diizenleyen, hikmet ve merhamet sahibi bir Zat'm takdir 
ve idaresi ile olmaktad1r. Ulvi ve siifli alemin bii.tiin zerrelerinin kud
retinin yiiceligine, merhamet ve hikmetinin sonsuzluguna tamkhk et
tigi Allah ne kadar yiicedir. Yaratma ve emir sadece O'nundur. 

<<i~enlerin bogazmdan kolayhkla ge~en.» kavlinin manasi; onlann 
bogazlarmdan lezzetli ve mutluluk veren bir §ekilde iner, demektir. 

Be§inci Mes'ele : Tahkik ehli diyorlar ki : Siitiin meydana gelme 
tarz1; Yiice Allah'm varhgma delalet ettigi gibi, ha§rin ve ahiretin vu
ku bulaca~na da delalet eder. Zira, mesela §U canl1larm yedigi ot; 
su ve topraktan olu§ur. Bunu kainatm YaratiCISl diizenler, o ~amuru 
ota ~evirir. Sonra onu bir · canl1 yer; Yiice Allah bir miidabale daha 
yapar ve o otu kana tebdil eder. Sonra bir ba§ka ameliye ile 1>nu da 
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siite, bir ba§kasi ile de yag ve peynire dondiirtiir_ Bu durum g5steri
yor ki; Yiice Allah bu cisimleri bir nitelikten otekine, bir halden ba§
ka bir hale dondiirmeye kadirdir. Bu bOyle olduguna gore; O'nun 61-
mii§ insanlann bedenlerinin maddelerini, daha once oldugu gibi 'ha
yat · ve ak1l niteligine dondiirmeye gii~ yetirmesi muhal degildlr. Bu 
durum, kwamet ve ha§rin miimkiin olduguna dela.Iet etmektedir. (Fah
reddin Razi, Mefatih el-Gayb, XX, 64-67). 

--- oOo---

68 - Ve Rabb1n bal ans1na vahyetti ki: Daglarda, 
agaQlarda ve hazirlanmi~ kovanlarda yuva edin. 

69 - Sonra her tur urunden ye. Sonra da Rabl;nnm 
i~lemen ic;in gosterdigi yoldan yuru. Karmlarmdan insan
lara ~ifa olan renkleri c;e~it c;e~it bir iQecek Qikar . . Bunda 
du~unen bir kavim ic;in ~uphesiz ayet vardir. 

Andaki ilabi Mucize 

Burada vahiyden maksad bal ansma olan ilham, ve ona daglar
dan, aga~lardan ve hazirlanmi§ kovanlardan evler edinmesine bir ir-

- §ad, bir yol gostermedir. Sonra o, aralarmda a~1khk olmamas1 hase
biyle yap~tmlmi§ ve altlgen yap1s1yla son derece saglamd1r. Sonra Al
lah Teala bal ansma her tur meyveden yeme.Sine, Allah Teala'nm ken
disine kolay kllrm§ oldugu her yola girmesine takdiri ve onu tniisah-

/fla? k1Iacak bir izinle izin vermi'§tir. Bal anlan bu uc;suz bucaks1z feza
/ da, geni§ sahralarda, vadilerde, yiiksek daglarda diledigi yer ve '§ekil

de dola§Ir. Sonra her bireri yerine, evine doner. Saga ve sola meylet: 
mez, aksine evine, evindeki yarvrularma ve halma doner. Kanatlann
dan balmumu yapar, agtzdan bal ~1kanr, yavrular yumurtlar. Sonra 
tekrar otlaklarma gider. Katade ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Es
Iem ayetteki ( ')U.~ ) kelimesini; itaat edici olarak, anlamma al-
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IDI§lardir. Tim Zeyd bu ayetin: <<Ve onlan kendilerinin buytuguna ver
dik. Onlardan kimisi bineceklerdir, kimisinden de yerler.n (Yasin, 72) 
ayeti gibi oldugunu soyleyip, §6yle devam eder : «Onlarm (insanlarm) 
bal anlanm evlerinden bir tilkeden ba§ka bir tilkeye beraberlerinde 
naklettiklerini gormez misin?n Ancak bunlardan birinci gorii§ daha 
kuvvetli olup buna gore; (.:/ ~~ ) kelimesi, ayetteki ( 1 ~~ ...... .) ke-
limesinden haldir. Yani anlam: Senin i~in kolay, sana miisahhar kl
hnmi§ yollardan yiirii, §eklindedir. Miicahid bunu a~Ik~a belirtmi§ ve 
ibn Cerir her iki gorii§iin de sahih oldugunu soylemi§tir. Ebu Ya'la 
el-Mavslli der ki: Bize ~eyban ibn Ferruh ... Enes:den rivayet etti ki 
Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur : Sinegin omrii kirk giindiir. 
Bal ansi dt§mda biit-iin sinekler ate§tedir. 

Allah Teala: «'Karmlarmdan muhtelif renklerde bal ~Ikar.» buyu
rur ki; o, yaYildigi yer ve yediklerinin ~e§itliligme gore san, beyaz, 
kirmizi ve diger giizel renklerdedir. «Onlarda insanlar i~in §ifa var
diV> Balda insanlara anz olan hastahklara kar§I §ifa bulunmaktadir. 
Tlbb-1 Nebevi konusunda konu§an baz1 kimseler derler ki: ~ayet bu-' 
rada : ( . '-"" 1:..U .. lA..!.JI .:) denilmi§ olsaydi; bal, her hastahga ila·~ olur
du. Fakat boyle buyrulmami§ ve ayetteki '§ifa kelimesi belirsiz olarak 
getirilmi§tir. Yani bal, herkes i~in soguk hastahklara kar§I tedavi edi
cidir. Zira o siCaktir ve hastahk ziddi ile tedavi edilir. 

Miicahid ibn Cebr uOnda insanlara §ifa vardir.>> ayetinde, Kur'
an'm kasdedildigini sayler. Hadd-i zatmda bu, dogru bir sozdiir. Yani 
Kur'an i.nsanlar i~in bir §ifadir. Fakat bu anlam burada ayetin akl
§mda a~Ik degildir. Zira ayette sadece bal zikredilmektedir. Zaten Mii
cahid'in bu kavline burada uyan olmami§tir. Miicahid'in bu soziinii 
b8:§kalar1, «Kur'an'da mii'minler i~in rahmet ve §ifa olaru indiririz.>> 
(isra, 82) ayeti ile «Ey insanlar, size Rabb1mzdan bir ogiit, gogiisler
de olanlara bir §ifa, mii'minler i~in bir hidayet ve rahmet gelmi§tir.n 
(Yunus, 57) ayetinin tefsiri sadedinde zikretmi§lerdir. 

«Onda im:anlara §ifa vardir.>> ayetinden maksadm, bal olduguna 
·auhari ve Muslim' in Sahih'lerinde Katade kanahyla... Ebu Sairi el
Hudri (r.a.) den rivayet etmi§ olduklan §U hadi'3 de delalet etmekte
dir: 

.~ ~\L .;:._; ~--\ ~ ~~ ~;.; J~~ili:-:.1 ~' ~1 j~ ~ ~~j~ J!:.~'~ 
,,,, "'; ,, ,,,,_.,, --· .. ,.,, .... -;,,,.,,. ,,\;',' 
J~ ~.I:JI.,~ { ~1:. ~":).; ~ Jl.u . ij.1:-l ~l •>j_ .f j._, 4::~ ... I H : u -· ··'! 
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~:Jj . ~J,, :;:i~ ~ ~~ ~ ~~) J(ai ),_~~~~:.1 ~ ~ ~; ~ ·f ~i:. :lii : J~i .]:_;~I 
. ' , .. ;... .. ' .. 

(;· ~li.:_j&;._\ ~ t:. .P. •, v-. 
Bir adam Allah Rasulu (s.a.) ne geldi ve : Karde§im i.ShAl oldu, 

ne yapahm? dedi. Allah Rasulu: Ona bal i~ir, buyurdu. Adam karde
§ine bal i~irdi sonra geldi ve : Ey Allah'm el~isi, karde§ime bal i~irdim, 
ishalini arttlrmaktan ba§ka bir §eye yaramad1, dedi. Hz. Peygamber : 
Git ve ona bal i~ir, buyurdu. Adam gitti, ona bal i~irdi, sonra geldi 
ve : Ey Alla'h'm el~isi, ishalini arttlrmaktan ba§ka bir i§e yaramadi, 
dedi. Allah Rasulu (s.a.) : Allah mutlaka dogru soylemi§, senin kar
de§inin karm ise yalan soylemi§tir. Git ve ona bal i~ir, buyurdu. Adam 
gitti, ona bal i~irdi de 1yile§ti. 

T1p alimlerinden baz1lan derler ki : 0 adamm «fadalatn hastahgl 
varm1~. Ona bal i'~irince -ki bal siCakhr- ~ozulmu§ ve sur'atle yerinden 
aynlmi§hr. Boylece onun ish~li artmi§tlr. Bedevi, bunun karde§ine za
rar verdigine inanmi§, halbuki o karde§i i~in uygun, iyile§tirici bir 
ila~t1r. Sonra yine ona bal i~irdiginde, ~oziilme ve defetme, bo§alma ol
mu§, bedene zarar. veren bozuk maddeler tamamen ~1ktlktan sonra kar
m duzelmi§, mizac1 iyile§mi§ ve Allah Rasulu (s.a.) nun Rabbmdan 
alarak i§aret buyurmu§ oldugu tedavinin bereketi ile hastallklan ve 
ac1lan butunuyle sona ermi§tir. 

Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde Hi§am :ibn Urve kanahyla ... 
Hz. Ai§e (r.a.) den rivayet edilen bir hadiste, Allah Rasulii (s.a.) nun 
tath ve baldan ho§land1g1 belirtilmektedir. Hadisin lafz1 Buhari'nindir. 
Yine Buhari'nin Sahih'inde Salim el-Aftas kanahyla ... :ibn Abbas'tan 
rivayet edildigine gore; Allah Rasulu (s.a.) §6yle buyurmu§tur : ~ifa; 
u~ §eydedir: Hacamat yap1lan ne§ter, veya bal i~me, veya ate§le dag. 
lama. Ummetimi ate§le daglamaktan men'ederim. Buhari der ki: Bize 
Ebu Nuaym'm. .. Cabir ibn Abdullah'tan rivayetinde o, Allah Rasulu 
(s.a.) nu §6yle buyururken i§itmi§ : Eger sizin ila~lanmzdan birinde ha
yir var ise; hacamat yap1lan ne§terde, veya bal i~mede, veya hastahga 
uygun du§ecek ate§le daglamadad1r. Ate§le daglanmam1 sevmem. Ha
disi Muslim de As1m :ibn Orner ibn Katade'den, o ise Cabir'den rivayet 
etmi§tir. imam Ahmed der ki : Bize Ali ibn ishak... Ukbe ibn Amir 
el-Cuheni'den rivayet etti ki Allah Rasulu (s.a.) §6yle buyurdu: Eger 
bir §eyde §ifa var ise §U uc;undedir: Hacamat yap1lan ne§ter, bal ic;me, 
veya ac1 veren ate§le daglama. Ben ate§le daglamadan hO§lanmam ve 
onu sevmem. Hadisi Taberani de Harun ibn Melul el-Mlsri kanahyla ... 
Abdullah ibn Velid'den rivayet etmi§ olup onun Iafz1 : Eger bir §eyde. 
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§ifa varsa; hacamat yap1lan n~ter .. . §eklindedir. Taberani, nf;ldisi bu 
§ekliyle zikretmi§tir ki; hadisin isnadl sahihtir, diger hadis imamlan 
tahric etmemi§lerdir. 

'imam Ebu Abdullah Muhammed iqn Zeyd ibn Mace el-Kazvini 
Suneu'inde der ki : Bize Ali ibn Seleme'nin ... Abdullah ibn Mes'ud'dan 
rivayetindt> Allah Rasulu (s.a.) §oyle buyurmu§tur .: iki §ifaya yapi§m: 
Bal ~e Kur'an. Bu hadisin isnad1 ceyyid olup mernu olarak sadece ibn 
Mace tahrlc etmi§tir. ibn Cerlr de Sufan ibn Veki kanahyla .. . Sufyan . 
es-Sem'den hadisi mevkllf olarak rivayet etmi§ olup, bu dogruya daha 
yakmd1r. 

Bize mu'miPlerin emiri Ali ibn Ebu.Talib (r.a.) den rivayet edildigi
ne gore; o, §oyle demi§tir : Sizden birisi §ifa arzulad1g1 zaman Allah'm 
kitabmdan bir ayeti bir sayfaya yazsm, o sayfay1 yagmur suyu ile yika
sm, kansmdan onun gt>niil hO§nudlugu ile bir dirhem alsm, bu·· dirhem 
ile bal satm ahp o suyla birlikte o bah i~in~ Muhakkak o, §ifad1r. Ger
ctekten bunun §ifa olmas1 bir ctok yoridendir. Allah Teala : ((Kur'an'da 
mu'minler ictin §ifa olam indiririz.» (isra, 82), ((Gokten bereketli bir 
su indirdik.>> (Kaf, 9), ((§a yet ondan, bir kiSnnm gonUl hO§lugu ile size 
bagt§lar iseler, onu . a'fiyetle yeyin.>> (Nisa, 4) buyurmu§tur. Bal hak
kmda. ise Allah Teala: ((Onda insanlara §ifa vard1r.» buyurrnu§tur. 
Yine ibn Mace der ki: Blze Mahmud ibn H1da§ ... Ebu !Hureyre.'den 
rivayet etti ki Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurdu: Her kim, her ayda 
u~ sabah bir ka§Ik bal yerse; ona belanm buy\igu isabet etmez. Hadisin 
isnadmda bulunan ravilerden Zubeyr ibn Said metruktUr. Yine ibn 
Mace der ki : Bize ibrahim ibn Muhammed ibn YU.Suf ibn Serh'in .. . 
Ebu Ubeyy ibn Ummu Haram -ki bu zat iki klbleye dogru da namaz 
kllmi§tlr- dan rivayetine gore; o, Allah Rasulu (s.a.) nu §Oyle buyurur
ken i§itmi§ : Sinameki bitkisi ve dere otuna yapi§m. Muhakkak bu 
ikisinde sam hastahg1 di§mda her hastallga §ifa vard1r. Ey Allah'm 
el~isi, sam nedir? denildi de : Olumdur, btiyurdu. Amr, ibn Ebu :Able'nin 
§oyle dedigini nakleder : (I i.:J .f-11) lbir ~e§it koksuz bitkidir. Digerleri 
18e~ bu kelimenin, yag tulumlarmda olan bal anlamma geldigini st>y

lerler. ( .. . ) 
D~\inen, bunlan yaratanm, takdir buyuranm, miisahhar kllanm, 

kolayla§tlramn azametini du§\inen, bununla onun KAdir, Hakim, ·Alim, 
Kerlm ve Rahim oldugunu bilen topluluklar ictin Allah'm bu zaYif ve 
fakat uzak yerlere gitmeye, muhtelif meyyeleri b~:elmumu ve bal yap
mak ictin toplamaya -ki o bal i'~eceklerin en hO§udur- uygun yaradlli§h 
hayvanciklara Allah'm ilhammda ayetler, deliller vardir. 
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------ tz A HI -----

«Karmlarmdan insanlara §ifa olan muhtelif renklerde bir i~ecek 
g1kar.n Yani bal. Qiinkii bal da igilecek §eylerdendir. Bu ifadeye daya
narak baz1lan; anrun gi~ekleri, kokulu yapraklan yeyip bunlan kar
nmda bala donii§tiirdiikten sonra kusmasmm kl'§ i~in bir depolama 
oldugunu one siirmii§lerdir. Armm ignesiyle yapraklar ve ~i~ekler iize
rinde serpi§tirilmi§ .oHm kii~iik tatll zerrelerini bulup toplayarak pe
tegine gotiirdiigiinii ve petekte bunlardan biiyiik bir . k!Smlill birle§
tirince bal oldugunu iddia edenler de; «karmlann kelimesini ag1zlan diye 
tefsir etmi§lerdir. Armm ya§ma ve doneminin farkma gore, renkleri de 
beyaz, san, k1rmiz1 ve siyah olur. Onda insanlar i~in §ifa vard1r. Bal
gam ve hastahklarda oldugu gibi, ya bal dogrudan dogruya §ifad1r ve
ya diger hastallklarda oldugu gibi, ba§ka yiyeceklerle birlikte §ifadlr. 
Qiinkii i~inde bal bulunmayan macun ~ok azd1r. «§ifad1r,n derken ke· 
limenin nekre olarak kullamlmas1, bir k1sm1mn boyle oldugunu i~'ar 
etmektedir. Ta'zim i~in olmas1 da caizdir. Nitekim Katade der ki: 
Adam1n biri Hz. Peygambere geldi ve dedi ki : Karde§im karrunm agn· 
d1gmdan dertleniyor, Hz. Peygamber; ona bal igir, dedi. Adam gitti, 
sonra dondii ve dedi ki: Bal igirdim ama yaramad1. Hz. Peygamber; 
git ve ona bal i~ir, dedi. Qiinkii Allah dogru soyler, senin karde§inin 
karru yalan sayler. Adam gitti, bal i~irdi ve Allah §ifas1m verdi de 
adam iyile§ti. Sanki bir bagdan kurtulmu§ gibi oldu. Denilir ki : 
((Onda >> ( · ~ ) deki zamir Kur'an'a gitmektedir: Veya Allah'm armm 
durumlanyla ilgili agiklamalarma gitmektedir. <(Muhakkak ki bunda 
dii§iinen bir kavim i~in bir ayet vard1r.n Qiinkii armm o derin bilgileri 
ve hayret verici i§leri, . nas1l giizel bir bi<;imde yaptlgm1 iyice dii§iinen 
ki§i kesin olarak bilir ki; mutlaka ona bunu ilham eden ve buna sev
keden hikmetli kuqretli bir zat vard1r. (Kadi Beydavi, Envar et-Tenzil, 
III, 619-622) 

Balans1 eksiksiz cihazlarla donatllmi§, 1,5 em. civarmda bir viicud 
yap1sma sahiptir. Bu viicudun i<;erisinde t1pk1 diger yaratlklarda ol
dugu gibi; tiikiiriik bezlerinden sindirim sistemine, akkan ile saglanan 
dola§Im sisteminden kalbe kadar ve nihayet ~ok iyi goren gozlerden 
koku almaya yarayan duyarh vasltalara kadar miikemmel bil;imde bii
tiin uzuvlar bulunmaktad1r. Armm viicudu oylesine kusursuzdur ki; 
gozleri <;ok uzaklarda bulunan cisimleri altml§ defa biiyiitiilmii§ olarak 
gi:iriir. Balans1 1 km. i:itedeki bir <;i<;egin kokusunu allr ve kendi duyu 
vasitalanna gelen diger kokulara kan§tirmadan miikeminel bir §ekil
de ay1rarak diizene koyar. Nokta biiyiikliigunde olan sinir diigumleri 
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sayesinde hangi ~i~egin daha ~ok bal ozii verdigini ve hangi ~i~ek 
tozlarmm toplanmaya haz1r vaziyette bekledigini hatas1z olarak ayir
deder. Kanatlan yakla§Ik saniyede be§ yiiz defa hareket eder. Ve ~i~e
ge yakla§Ir yakla§maz, ondaki baloziinii \!Ok usta bir cerrahm viicudun 
bir par\!asm1 kopanp almas1 ·gibi k1sa bir siirede allverir. Tiikiiriik 
bezleri, koku ne§reden bezlerle kan§maz. Kursagmda meydana gelen 
bal, hemen yam ba§mda yer alan ve baz1 kerreler oldiiriicii nitelikte 
olan zehirle asia kan§tmlmaz. An, aym zamanda bir bal mumu fab
rikasi gibi \!ah§Ir. Viicudundan plakalar halinde ~1kan balmumlan, 
gecenin karanhg-Inda hi\! eksik yam bulunmayan a1t1gen bi9iminde 
oriiliir. Ve onlan dolduran bal ozlerini insanlarm online koyar; Arml.t1 
yaptlg1 petek, 70 derece 32 daldkahk dar a\!ISI olan e§kenar d6rtgeri 
bi~imindedir ve kendi i\!inde mi'mari bir §aheseri andmr. <;ok ai bir 
malzeme kullamlarak geni§ bir mekan saglanmaya \!ah§Ihr. Bala ge
lince; canhlarm temel yap1 maddelerinden glikozu ihtiva eder. Ancak 
bu maddeyi ihtiva etmekle beraber bal, i\!inde mikrop ta§una.yan tek 
yiyecektir. Suda eriyen biitiin vitaminleri ta~1r. Bta, B14, B12 vitaminle
rine balda \!Ok rastlamr. Ve DNA molekiillerinin meydana gelmesinde 
esrarengiz bir gorev icra eder. Biyolojik maddeler i\!inde esrarll bir 
yap1ya sahip olan ve 90k ozel bir biiyiitme hormonu ihtiva eden an 
siitii, baldan elde edilir. Bal; §ifa degeri biiyiik olan degi§ik bitki ve 
;i\!eklerden toplanml§ esrarengiz bir ma.hsuldiir. Karaciger hastahk
lanndan bron§ite, gastritten romatizmaya, mide ve 12 parmak bagir
tagi iilserinden, deri hastallklanna, kans1zhktan zaYifllga kadar sayi
dlz organlarm §ifa menba1 oldugu gibi, kalb kaslan ile de kalbe Mt 
sinir sisteminin hayatiyet veren besin kaynag1d1r. Beyni besleyen akll 
almaz ozelliklere sahiptir. An ball kend.isi i\!in yapmaz, ~iinkii bir 
kovand.aki balm yiizde biri dahi kendsi i~in yeterlidir. Annm yay1hm1 
da deg§ik bir macerad1r. <;ck has.sas ve kendine ozgii ses dalgalanyla, 
bunlann yans1mas1 annm yay1hmm1 saglayan onemli unsurlard1r. Ve 
an, bu ses dalgalanyla bunlarm akislerind.en kovamm bulur. Yukan
da bahsi ge\!en Riboz, kapali bir §eker halkas1 tiiriidiir. Canlmm temel 
yap1 maddelerinden biri, belki de en onemlisidir. i§te biitiin besinler 
i\!inde yalmz balda Riboz maddest bulunur. Viicud bilhassa iyi hiicre
ler yapmak zorunda oldugu zaman hastahklardan sonra, yeti§me \!a-

, gmda ve kan yap1m1 emasmda Riboz \!Dk biiyiik bir deger ifade eder. 
Balda suda eriyen tiim vitaminler vard1r. Aynca ba§ka cisimlerde 
bulunmayan ve canlllarda karacigerde var oldugu samlan B13, Bl4, B, T 
vitaminleri vard1r. Ve bu vitaminler, hiicre i\!erisinde -DNA maddesi
nin i~alinde gorev ahrlar. Aynca balda fosfor enzimleri, asitforik gibi 
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hayatl maddeler de vard1r. Halkm ar1siitii dedigi ve huslisi bir bii
yut:rne ve sentez hormonu ihtiva eden bald1r. Bu harmon krali~e an 
l~1n haz1rlamr, bunu yiyen krali~e an bir ka~ kat biiyiir. Fakat bu 
honnonun salgilad1g1 salg1, krali~enin birka~ yiiz katld1r ve aynca 
krali~e an di§mdaki anlarm bu hormonu, yemeleri yasaktlr. Devam 
eden ve kronik say1lan hastallk 6zellikle kronik romatizma, kanslz
hk, genel zay1fhk, karaciger hastahklanmn hepsi, eskimi§ deri has
tallklan, nekahat doneminde balm insan organizmas1 i~in biiyiik ya
rarlan var<ilr. 9am ormanlarmda yay11lma b1rak1lmu~ an, iirettigi 
bala sinir sistemini yati§tmci maddeler eklenmektedir. Baz1 bOlgelerde
ki anlarm ball ise, kalb i~in takviye edici 6zellik ta§Ir. Fakat balm nor
mal olarak ta§1d1g1 B grubu vitaminleri ile Riboz ve Glikoz §ekerleri, 
kalb adalesinin hayati g1da maddesidir. Kalbteki sinir sistemi bilha.ssa 
balm B vitamini grubu ile fosforundan ~ok olumlu bi~imde yararla
mr. Keza balda bulunan fosfor, Riboz, asitforik, B grubu vitaminleri 
ak1l almaz bi~imde besleyici unsurlar ta§Ir. 

Annm toplad1g1 ~i~ek tozlarma tip dil!nde ,.poleil» ad1 verilir. 
Polen, bitkinin erkek hiicre ta§Iyan yaprs1d1r ve her birl mikronla 61-
~iilecek kadar kii~iik goriiniime sahiptirler. Anlar ve bocekler ~i~ek
lerden ~i~ege ta§Iyarak hem bitkinin dollenmesini saglar ve hemde 
yavrulanm beslemek i~in kovana polen gotiiriirler. Ve anYI rahats1z 
etmeksizin kovandaki polenlerin ljlO unu almak bugiin teknik olarak 
miimkiin hale gelmi§tir. Bu polenlerin ozelligine §6yle bir goz atahm. 
Polen; metabolizmam1z i~in ~ok degerli temel maddeleri ihtiva eder. 
Viicudumuzu zinde tutmak ve dengeli beslenmek i~in muhta~ oldugu 
eksik maddeleri tamamlar. Ve viicudun korunmasmda hayati onem 
ta§Ir. Polenlerin renk, §ekil ve yap1 bak1mmdan biiyiik farkllllk arzet
tikleri goriiliir. Ancak % 80 inin rengi sand1r. Bunun di§mda siyah, 
k1rmiz1, mor, pembe, eflatun renklerde polene rastlamak da miim
kiindiir. Polene bu renkleri veren renk maddeleridir. Renk maddele
rinden Karotenoidler ba§llca Alfa karoten, Beta karoten Lycopin, San
tophyl ve Zeaksantihinden ibarettir. Polende yakla§Ik % 25 oranmda 
protein vard1r. Ancak her polene gore protein miktari da farkllllk ar
zeder. Polende Cystin, Histidin, Tryptophan, Methionin, Phenylalanin, 
Thersonin, Arginin, izoleicin, Leodin, Lysin, Valin gibi amino asitler 
bulunmaktadir. Aynca Pantothenic, Linoleik, Ascorbik ve Arachidonik . 
gibi asitler de bulunmaktad1r. Diger taraftan demir, bak1r, kalsiyum, 
sodyum, magnezyum, silisyum gibi ~e§itli elementlerin polende bulun
dugu son zamanlarda tesbit edilmi§tir. Aliiminyum, Nikel, Titanium 
ve <;inko gibi az elementler de bulunmaktad1r. 
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Polende aynca B~> B2, Ba, B5, B6, C, A, E gibi vitaminlerin bulun
dugu da tesbit edilmi§tir. Son zamanlarda yap1lan ara§tlrmalarda H 
vitamininin de bulundugu ac;Iklanmi§tir. Bu vitamin viicudun geli§
mesini kolayla§tmr, deri ve goz kapag1 ilti'hablanm onlemede onemli 
bir rol oynar. Polende aynca rutin oldugu tesbit edilmi§tir. Rutin 
kilcal damarlan etkileyerek fazla kanamaya engel olur ve kalb kasi
mn gah§mas1m kuvvetlendirir. Son. zamanlarda yine polende antibi
yotikler bulundugu da ortaya konmu§tur. Aynca Staphylococcus Sal
monella, Bacillus Antharcise gibi mikroplara engel oldugu da tesbit 
edilmi§tir. Hatta baz1 t1p otoritelerine gore; bag1rsak iltihabmm bile 
polen kiirii ad1 verilen bir usulle iyile§tirildigi goriilmii§tiir. <;iinki.i 
polenler, bag1rsak bakteri ve fermentleri iizerinde olumlu etki yapar
lar. Bu sebeple polenlerin bag1rsaklarm polisi diye adlandmld1g1 ifade 
edilmektedir. Bu ifadeler ~ic;ek tozlanmn, g1da maddesi bak1mmdan 
ne kadar zengin bir ozellige sahib oldugunu ve terkibinin insan hayat1 
bak1mmdan nas1l onemli oldugunu gostermektedir. Nitekim zaYif dii§
mii§ biinyelerin polen yoluyla i§tah a<;ICI ozelliginden istifade edilerek 
§i§manlatildigi, kab1zhk ve bag1rsaktaki tikanmalann ortadan kaldl· 
r1ldig1, ishalleri onledigi, bag1rsak mikroplanm temizledigi, sinir siste
mini rahatlatd1g1 dii§iinme yetenegini artird1gi tecriibe edilmi§tir. Al
yuvarlarm say1s1m % 25-30, hemoglobini % 25 civarmda yiikselttigi 
ve ihtiva ettigi Riboflowin sayesinde gormeye te'sir ettigi, g()rme ye
teneginin artmasm1 saglad1g1 yine polende mevcud olan amino asit
lerdEm Cystin (kiikiirt ihtiva eden bir amino asittir) sac;m geli§me
sinde onemli rol oynad1g1 ve sac; dokiilmesini onledigi tip otoriteleri 
tarafmdan tesbit edilmi§tir. Keza prostat hastahklarmda iyile§tirid 
fonksiyon icra ettigi, cilde parlakhk ve zindelik kazand1rd1g1 bildiril
mektedir. Yap1lan ara§tlrmalara g<;re 20.000 civarmdaki ar1 tiirii i<;e
risinde yalmzca % 15'inin toplumsal bic;imde ya§ad1g1, diger biiyii.k 
ekseriyetinin ise miinferid ya§ad1g1 anla§Ilml§tlr. Fakat miin'ferid ya
§ayan arllar, bal yapmamakta bunun yerine baZI bitkilerin tozla§ma
smda onemli vazifeler ifa etmektedirler. 

Anlardaki disiplin de son derece dikkat c;ekicidir. Anlardaki za
man ayarlamas1 ise ba§mdan beri ara§tlnc1lan hayretten hayrete dii
§iirmii§tiir. Nitekim bu konuda uzun ve dikkatli tecriibeler 'Yaprni§ 
alan Karlvou Frich diyor ki : r 

Herkeste, kendi tecriibelerinden elde ettigi bir zaman hissi vard1r. 
Bu his az veya c;ok dogru olabilir. Fakat hie; kimsede tamamen noksan 
olamaz. Mesela sabahleyin bir yiiriiyii§e <;1ksak ve saatimizi de evde 
unutmu§ olsak ogle zamam birimiz saatin on bir buc;uk veya yar1m 
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oldugundan §iiphe eder, digerimiz on bir veya on iki oldugunu soyler, 
fakat hie; kimse sabahm sekizi veya ak§amm yedisi oldugunu hatlrma 
getirmez. <;iinkii evvela ac;llk derecemiz veya giine§in vaziyeti bizi bu 
gibi hatalardan korur. Fakat bu ciimleyi yazmam ic;in yanm dakika
dan daha fazla ve on dakikadan daha az, yani iki dakikadan beri 
dfr§iindiigiimii bilirsem bunun ne ac;:llgimla, ne de giine§in vaziyetiyle 
bir ilgisi vardir. Bu, zamamn aki§Im bildiren muayyen bir hissin teza
hiiriidiir. Temelleri bazan dahili, bazan harici hadiselerde bulunabilen 
bu his hakkmda fazla bir §ey bilinmemektedir. 

Hayvanlarda da bir zaman hissi vardir. Mesela Saizburg'un Alp 
c;:ayirlarmda inek ve okiiz siiriilerinin, c;obanlarm miidahalesi olmadan 
ogleden evvel on bire dogru dag kuliibelerinin oniinde topland1klan go
riiliir. Qiinkii bunlar bu saatte ah1ra girmektedirler. Hayvanlarla ilgisi 
olan kimseler buna benzer daha birc;:ok mii§ahedeler yapmi§lardir. Fa
kat bu l}ayvanlar, daha ziyade yap1lan insanlardan, b6cekler kadar 
c;:ok farkh olmayan kedi, kopek, at veya diger memeli hayvanlardir. 

B5ceklerde de bizdeki zaman hissiyle mukayese edilebilecek bir 
hissin mevcudiyeti hakkmda hie;: kimse "Kat'i bir §ey soyleyemez. Bu 
sualin, biraz sonra da anlayacagm1z gibi anlarla husU.Si bir ilgisi var
dir. Fakat bunu kat'i olarak bilmedigimiz ic;in ara§tlrmam1z lazimdir. 
Bu ara§tlmalar ise anlarda pek kolayhkla yap1hr. 

Ac;:1k havada bir masa iistiine anlan cezbetmek ve saat cammdaki 
§ekerli su ile beslemek suretiyle onlara yeniden sun'i bir besin mahalli 
arasmda §ekerli su verelim. Bu zamanctan evvelce de kullandlgimiz 
metodla birer birer i§aretliyelim. Fakat anlara biitiin giin degil, giiniin 
yalmz muayyen saatlerinde, meseH\. ogleden sonra 4-6 arasmda §ekerli 
su verelim. Bu zamandan evvel ve sonralan saat camm1 bo§ biraka
hm. Bu hali birka'c;: giin devam ettirelim. Bizim numaraladi~miz an
lardan yalmz bir tanesi gozcii olarak dortten evvel veya alt1dan sonra 
gelir. Fakat heniiz bir §ey hazirlanmadigim gorerek geri doner. DOrtten 
sonra gelen ise, saat camm1 dolu bulur_ Bunun iizerine numarah bii
tiin anlar §ekerli suya ii§ii§iirler ve danslanm yaparak bunu biiyiik 
bir gayretle toplarlar. ilk zamanlarda bundan iyi netice ahnacagmdan 
biraz tereddiit edildigi ic;:in tecriibelere iic;: hafta devam edilini§tir. Bu 
111iiddet zarfmda hergiin miisait oldukc;a 4 ile 6 aras1 ar1lara §ekerll 
su verildikten sonra nhayet bir kontrol tecriibesi yap1hr ve 4 ile 6 
arasmda da saat cann bo§ birakihr. Sabahm altlsmdan ak§amm seki
zine kadar Q.a bir ki§i devamh bir surette masa ba§mda oturarak saat 
camma gelen anlan gozetler. Bu, c;ok sikicl bir i§tir. Qiinkii bir giin 
evvel §ekerli suya gelen ve bOylece i§aretlenml§ olan altl ar1dan hn 
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uzun zamanda, yani Eabahm altlsmdan i:igleden · sonra dort bu~uga 
kadar yalmz 11 numarall bir an bir kontrol uc;:u§U yapar. Bu an sa~ 
bahm 7 ile 7.30 aras1 bir defa, biraz sonra bir ikinci defa daha gelir. 
Bundan sonra besin mahallinde kat'i blr siikunet hiikiim surer. Fakat 
her zamanki yem saati yakla§mca yani 4 ile 6 arasmda saat cam1, 
numaralanmi§ alan 6 andan 5 tanesi tarafmdan otuz sekiz defa ziya~ 
ret edilir. Bo§una gelmi§ olmalanna ragmen, k1sa bir zaman sonra 
tekrar geri donerler ve yanm saat ic;:inde on defa bo§ saat camma 
konarlar. Burada sanki muhakkak bir §ey bulacaklanm biliyorlarmi§ 
gibi inadla aramrlar. Normal yem saati gec;:ince, yani alt1dan sonra 
gidi§ geli§ler azallr ve nihayet yeniden bir siikunet ba§lar. Bu suretle 
tecriibeden iimidin fevkinde iyi bir netice almml§ olur. 

Bu tecriibe diger anlarla birc;:ok defalar ve giiniin her saatinde 
tekrarlanabilir. Kontrol tecriibesiyle de isbat edildigi gibi anlar her 
yem saatini bitkac;: gun ic;:inde hayret edilecek bir §ekilde ogrenmek
tedirler. 

Bu muvaffakiyetli netice bizi, anlardaki zaman haf1zasm1 daha 
zor tecriibelerle kontrol etmege sevkeder. Bunun ic;:in arllara bu defa 
giiniin iki ayn zamamnda, sabahleyin 5.45 He 9.45 ve ak§am 6.30'dan 
karanllga kadar §ekerli su verilir ve yine numaralar konur. Bu vazi~ 
yete bir hafta devam edilir. Bundan sonra yine biitiin bir gun saat 
carnian bo§ birakilmak iizere bir kontrol tecriibesi yap11Ir ve birisi 
tecriibe masas1 ba§mda anlan mii§ahede eder. i'§aretlenmi§ olan 15 . 
andan 14 tanesi yem saatlerinde bo§ saat camma 1srarla konarlar. Bu 
tecriibe de bu suretle iyi bir §ekilde heticelenmi§ olur. 

Arllan giiniin tic; ayn yem .saatma dahi all§tlrmak kabildir. Yal~ 
mz bu defa anlar saat camma yem saatmdan biraz daha evvel gelir
ler. Bu da hi<; fena degildir. <;iinkii tabiat a<; hayvanlarla doludur ve 
biri digerinin yemini daha evvel gelerek alabilir. Bunun i<;in gee; gelip 
bir §ey bulamamaktansa, vaktinden evvel gelmek daha iyidir. Bu se~ 
bepten anlarm §ekerli suya biraz erken gelmelerini ho§ gormeliyiz. 

Bu tecriibelerden sonra ilk akla gelen sual §Udur : Acaba anlarm 
saati nereierindedir? Muayyen yem saatlan yakla§mca onlan kovan
dan di§anya, §ekerli suya gonderen saatlan gidelerinde midir? Boyle 
bir §ey olamaz. <;iinkii bizim sec;:tigimiz yem saatlan anlann hakiki 
yem saatlan degildir. Anlar karinlanht doyurmak i~in degil, bilakis 
kovandaki bal depolanm fazlala§tlrmak maksad1yla §ekerli suya u~ar
lar. Bundan ba§ka bunlar biitiin giinlerini bal dolu peteklerin iizerle
rinde gec;:irirler. Aciktlklan zaman ise bu peteklere hortumlanm uzat
malari kafidir. veyahut yiiriiyii§ yapan bir insan gibi giine§in vaziye-
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tine mi bakarlar? Anlarm bazan gtine§in vaziyetine dikkat ettigini 
i§itsek dahi buna yine inanamay:Iz- Bunun i~in yeni bir tecrtibe daha 
yapmam1z lazimdir_ 

Bir ar1 cemiyetini, her taraf1 kapah karanhk bir odaya getirmek 
suretiyle anlarm u~u§ sahalanm haftalar ve aylarca dart duvar ara
smda tahdid edelim_ ~uphesiz karanhkta hi~ bir an u~mayacaktlr. 

Fakat kuvvetli bir elektrik ampuliinu mtitemadiyen yakmak su
retiyle, gece ve gtindtiz mefhumunu ortadan kald1rahm. Bu vaziyette 
an, zamamm tayin etmek i~irt giine§in vaziyetinden veya aydmllk 
derecesinden faydalanamayacaktlr. Btitun bunlara ragmen anlar, yine 
muayyen zamanlarda §ekerli suyu bulmaga muvaffak olurlar. Bu sun'i 
l§Ik altmda yem saatlm gecenin herhangi bir saatma koymu§ olsak 
dahi, yine gtindtizki gibi aym muvaffakiyetli neticeyi almz. 

~u halde anlarda; a~hk, saat ve gtine§le ilgisi olmayan bir zaman 
hat1zas1 vard1r. Fakat acaba anlarm zaman hafizasi, insanm zaman 
hat1zas1 ile mukayese edilebilir mi? Ben bunu pek zannetmiyorum. 
(_;tinkti anlar, gece ile giindtiz aym kalan bu karanhk odada k1sa za
manlan degil, bilakis gtinlerin muayyen saatlanm tammaktad1rlar. 

iBu vaziyette iki ihtimal mevcuddur: Ya anlar iki yem saatl ara
smda ge~en zamam dogru olarak tahmin ediyorlar ve bu zamam hafi
za.larmda tutuyorlar, veyahut harice ka!'§I tamamen kapah olan bu 
yerde gtiniin muhtelif saatlanm tamyorlar ve buna dikkat ediyorlar. 
Bunlarm ikincisi dogrudur. Hakikaten haftalarca devam eden dresaj 
teci'iibeleri bize anlarm, yem zamanlan her defasmda giiniin bir ba§
ka saatma raslad1g1 takdirde muayyen bir zamana ah§amadiklarml 
isbat etmi§tir. Mesela, anlan karanhk odada 19 saatta, bir ve iki saat 
muddetle §ekerli su ile besleyelim. Birinci §ekerli suyu verdikten 19 
saat sonra ikinci §ekerli suyu, ikinciyi verdikten 19 saat soma ii~iincii 
·§ekerli stiyu vereliin. Bir miiddet sonra bir kontrol yapmak istesek son 
§ekerli suyu verdikten 19 saat sonra anlan yem mahallinde bo§una 
bekleriz ve bu suretle tecrubemizde muvaffakiyetli bir netice almam1~ 
oluruz. Eger §ekerli suyu gtiniin aym saatlarmda verecek olursak, an
lar bunu ogrenirler ve biz de ancak o zaman mtisbet bir netice alabi
liriz. ~u ha1de anlardaki zaman haf1zasmm bizim kendi hayat1m1zdan 
bildigimiz k1sa zaman fas1lalannm tahmini ile ilglsi yoktur. iAnlardaki 
bu tntihim kabiliyetin mahiyeti §imdilik bilinmemektedir. 

Eger hayvanlarda herhangi bir kabiliyet ~ok fazla inki§af etrni§Se 
bunun mutlaka biyolojik bir k1ymeti oldugu tahmin edilir. Mesela an
Jan sun'i olarak beslemek i~in sa at cam1m istedigimiz herhangi bir 
s~atta §ekerli su ile dolduruyoruz. Bu halin, bize tabiattaki vaziyetler-
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le pek. ilgisi yokmu§ gibi gortintir. Fakat bu, gortindtigti kadar gayri 
tabii degildir. Tabiat da anlar i<;in masasm1 muayyen saatlarda hazir
iar. Anlann daima bir cins <;i<;ege konduklanru ve btittin gtin yalmz 
bu muayyen 9i9ek cinsine U\!U§tuklanru hatlrlamahy1z. ·Qi9eklerin pek 
az1 sabahtan ak§ama kadar nektar ifraz eder. Bunlarm bir kiSml 9i9ek
lerini ak§amdan, bir<;oklan ogleden evvel veya ogleden sonra kapatu 
ve gtintin diger saatlannda kapah olarak kahr. Bir k1sm1 ise 9i\!eklerini 
saba:hleyin erkenden, baz1lan da daha sonra a9ar. Her 9i<;ek nev'inin 
muyyen bir zamaru vard1r. Bu sebepten gozcti anlann gtintin muhtelif 
saatlarmda hangi cins bitkilerin 9i<;ek a9t1gm1 bilmesi laz1md1r. Bak
kal dtikkanlan dti§tintilecek olursa bunlar da gtintin muayyen saatla
rmda dtikkanlanru a~1k tutarlar veya kapatlrlar. Kapand1ktan sonra 
bunlardan artlk bir §ey almak kabil olmaz. i§te \!i\!ekle:.: de nektarlan
ru boyle gtintin muayyen saatlarmda hazirlarlar. Mesela, anlarm ken
dilerinden ge9erek u9tuklan esmer bugday, sabahleyin 9-11 arasmda 
nektar ifraz eder. Polen toplayan anlarm da buna dikkat etmeleri 
lazrmd1r. Qtinkti 9i9eklerin polenini de gtintin herhangi bir saatmda 
bulmak kabil degildir. 

Demek oluyor ki, besin maddeleri tabiatta da devamh bir surette 
bulunmaz. ~u halde anlar 90k eski zamanlardan beri ve dtinyarun her 
tarafmda gtintin muayyen saatlannda yem bulmaga ah§IDI§lardir. Bunu 
ogrenmeleri ve buna gore hareket etmeleri kendi ·menfaatlan icab1d1r. 
Qtinkti anlar kovanm di§mda her zaman i<;in oltim tehlikesiyle kar§l
la§abilirler ve eger haberci anlar <;:i9eklerde polen veya nektar bulun
madl~ zamanlan bilir ve ona gore hareket ederlerse bir9ok anlarm da 
hayatl boylece kurtulmu§ olur. 

Btittin bu nizam ve ahenk bize btiytik Yaratlcmm gtictinti g6ster
miyor mu? (Qeviren) 

--- oOo---

70 - Allah, sizi yaratm1~tir, sonra da oldiirecektir. ivi· 
nizden bir kismi omriiniin en fena zamanma ul~tinhr ki 
'bilirken bilmez olur. Muhakkak Allah Alim'dir, Kadir'dir. 
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Omriin En Kotii «;$ 

Allah Teala kullan hakkmdaki tasarrufunu, onlan yoktan vare
den oldugunu, bundan sonra onla:rJ oldtirecegini haber verir. Onlardan 
kimini b1rakacak ki, sonunda yaradlh§l zayifhgma, ihtiyarhga ul~m
lar. Ba§ka bir ayette §Oyle buyurur : «Allah O'dur ki, sizi gti~tiz ola
rak yaratml§tlr. Gti~tizltikten sonra kuvvetli kllml§, sonra da kuvvet
liligin ardmdan gii\!siiz ve ihtiyar yapml§tlr. 0, diledigini yaratlr. 0, 
Alim'dir, Kadir'dir.» (Rum, 54). Hz. Ali (r.a.) den «Omrtin en fena 
zamam -ki buna erzel-i omtir denilir-» ayeti hakkmda rivayete gare 
bu, yetmi§ be§ senedir. Bu · ya§ta ki§iye kuvvet ve ak1l zay1fhg1, hatl
za zafiyeti ve bilgi azhg1 anz olur. Bu sebepledir ki : «Bilirken bilmez 
olur.» buyrulmu§tur. Bilgili olduktan sonra, soyleyecek sozti bilemez 
olur. Bu sebepledir ki Buhari bu ayetin tefsirinde §Oyle der : Bize Mflsa 
ibn ismail. .. Enes ibn Malik' den rivayet etti ki Allah Rasulti (s.a.) 
§6yle dua edermi§ : Cimrilik, tembellik, ihtiyarhk, erzel-i omr, kabir 
azab1, Deccal'in fitnesi, hayat ve alum fitnesinden sana s1gmmm. Ha
disi Mtislim de Harlin el-A'ver kanahyla rivayet etmi§tir. 

Ztiheyr ibn El;m Stilma da me§hur muallakasmda §oyle diyor: 
Hayatm ytiklerinden usand1m. 
Kim seksen sene ya§arsa elbette uzamr. 
aordum ki oltimler kor deve ytirtiyti§ti gibi ytirtiyor. 
Kime isabet ederse oldtirtiyor. 
Kimi §a§inrsa uzun ya~ay1p bunuyor. 

71 - Allah, nzlk hususunda kiminizi kiminizden us
tun kllili. Ustiin k1lmanlar, buyruklan alt1nda bulunanla
rm nzlklann1 vennezler. Halbuki bunda hepsi e~ittir, Yok
sa Allah'1n nimetini bile bile inkar m1 ediyorlar? 

R1zlktaki Farkbbklar 

Allah Teala, mti§riklerin Allah'a ko§tuklan ortaklarm Allah'm 
kullan olduklarm~ ·bile bile, itirat ettikferi halde Allah'm ortaklan ol
dugunu sanmalarmdaki ktiftir ve bilgisizliklerini a~1khyor. Nitekim 
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mii§rikler haclarmdaki telbiyelerinde §6yle derlerdi : Lebbeyk, senin 
hi9 bir ortagm yok. Ancak senin olan ortak miistesniL Sen ona ve 
onun sahip olduklarma maliksin. "i§te Allah Teala onlara red maka
mmda buyurur ki : Size nz1k olarak verdiklerimizde kullanmzm 
(kolelerinizin) sizinle e§it olmasma raz1 olmuyorsunuz. Nas1l olur da 
Allah Teala kendi kullarmm tannhk ve tazim gfutermede zatma e§it 
tutulmasma raz1 olur? Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette §Oyle bu
yurmaktadir : <<0, size kendinizden bir ornek verdi : Size verdig'imiz 
nziklarda, emriniz aJtmda bulunan kolelerinizin de · e§it olarak hak 
sahibi olmalarma raz1 olur ve birbirinizi sayd1€;lmz gibi bunlan da 
sayar rmsm1z?)) (Rum, 28). Avfi, ibn Abbas'tan rivayetle bu ayet hak
kmda ~oyle der : Allah Teala buyurur ki : Onlar mallannda ve kadm
larmda kOlelerini (kendilerine) ortak k1hyor degiller. Nas1l olur da 
kullanmi saltanatimda Bana ortak ko§arlar? i§te Allah Teala'nm: 
<<Yoksa Allah'm nimetini bile bile inkar m1 ediyorlar?)) kavli budur. 
Yine ibn Abbas'tan gelen ba§ka bir rivayette o §Oyle demi§tir: Kendi
lerl i9in raz1 olmad1klan bir §eye benim i9in nas1l raz1 oluyorlar? Mii
cahid, bu ayet hakkmda der ki : Bu, bat1I tannlar i~in bir mis!ldir. 
Katade §Oyle diyor : Bu, Allah'm vermi§ oldugu bir misaldir. Sizden . 
herhangi birisi, kolesini kans1 ve yatag1 konusunda kendine ortak eder 
mi ki Allah'1 yaratlklarma ve kullarma denk say1yorsunuz? ~ayet sen 
kendin ic;in bunu kabul etmiyorsan elbette Allah Teala bundan mii
nezzeh olmaya senden daha lay1ktlr. 

Allah Teala: «Yoksa Allah'm nimetini bile bile inkar m1 ediyor
lar?)) buyurur · ki; onlar, Allah'm yaratm1~ oldugu bitki ve hayvanlar
dan Allah ic;in bir pay aymyorlar, sonra O'nun nimetini inkar edip 
O'ndan ba§kasmi O'na ortak ko§uyorlar. Hasan el-Basri'den rivayette 
o, §Oyle demi§ : Orner tbn Hattab (r.a.) Ebu Musa el-E§'ari'ye §U mek
tubu yazd1 : Diinyadan olan nzkma kanaat et. Muhakkak Rahman, 
r1z1k konusunda kullarmdan bir k1sm1m digerlerine iistiin kilml§tlr. 
Bilakis buminla hepsini imtiha.n etmektedir. R1zk1 geni§c;e verdigini 
imtihan eder ki; Allah'a §iikrii, kendisine r1z1k olarak verip mal miilk 
sahibi k1ld1gl §eylerde onun iizerine farz k1ld1gi hakki yerine getirmesi 
nas1ld1r? Hasan el-Basri'nin bu soziinii ibn Hatim rivayet eder. 
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72 Allah,, sizin ic;in kendinizden e~ler yara tl. E~-
lerinizden de sizin ic;in ogullar, torunlar var ett1. Temiz 
~eylerden size nzlk verdi. Boyleyken batlla inaruyorlar 
da Allah'1n nimetine nankorliik mii ediyorlar? 

Allah Teala kullarma alan nimetlerini amyar. Onlar 11;m kendi
lerinden, kendi cinslerinden ve §ekillerinde e§ler yaratml§tlr. ~ayet 
e§leri ba§ka bir cinsten yaratml§ olsayd1; i.ilfet, sevgi ve rahmet mey
dana gelmezdi. Fakat Allah Teala rahmetinden alarak Adeinagullarm
dan erkekler ve di§iler yaratml§, di§ileri erkeklere e§ler k1lm1§t1r. Son
ra Allah Teala, e§lerden ogullar ve torunlar yarattlgm1 zikreder . .Ayet-
te gec;en ( o...lA:L-1 ) kelimesi; agullarm c;ocuklandir. Bu a~Iklama ibn 
Abbas, ikrime, Hasan, Dahhak ve · ibn Zeyd'indir. ~u'be'nin Ebu 
Bi§r'den, onun Said ibn Ci.ibeyr'den, onun da :ibn Abbas'tan rivayeti
ne gore; ayette gec;en ( oJ.~ J ~ ~ kelimeleri, ogul ve aglun agludur. 
Si.ineyd der ki : Bize Haccac ... ibn Abbas'tan rivayet etti ki o, §Oyle 
demi§ : Sana hizmet ettikleri ve sana yard1mc1 olduklan zamanda 
agullarmd1r. ( ... ) 

Mi.icahid ayet.in bu k1smm1 : Oglu ve hizmet9isi, §eklinde .anlami§
tlr. Ondan gelen bir ba§ka rivayette ise :< oJ..4.:ll ) kelimesi; yardlffiCl- -
lar ve hizmetc;iler, alarak belirtilmi§tir. Tavus, bu kelimenin; hizmetc;i
Ier oldugunu soyler. Katade, Ebu Malik ve Hasan el-Basri de boyle 
zoylemi§lerdir. Abdi.irrezzak'm Ma'mer kanallyla .. . ikrime'den rivaye
tinde o, bu kelime 'hakkmda §Oyle der : Hafede; agullanndan ve agul
larmm ogullanndan sana hizmet edeillerdir. Dahhak der ki : Araplara 
sadece agullan hizmet ederdi. Avfi'nin ibn Abbas'tan rivayetinde o, 
«E§lerinizden de sizin ic;in aguilar, tarunlar var etti.» ayeti hakkmda 
§Oyle dermi§ : Ki§inin kendi c;ocuklan degil de kansmm c;acuklandir. 
Ki§inin yamnda c;all§ana ( . o..I.A.:ll .. ) denilir. Bu anlamda almak i.izere 
Arapc;ada ( · l:J~ 0~· •) denilir . . Baz1Ian hafede'nin; ki§inin hiSlm
lan (kansmm babas1, karde§i ve benzeri gibi kans1 tarafmdan olan 
akrabalan) oldugunu sanm1§lard1r. ibn Abbas'm g6ri.i§lerinden biraz 
once zikrettigirnizi ibn Mes'ud, Mesruk, Ebu Duha, ibrahim en-Ne
hai, Said ibn Ci.ibeyr, Mi.icahid ve Kurazi de soylemi§lerdir. Bu 

. ac;Iklamayl tkrime, ibn !Abbas'tan rivayet eder. Ali ibn Ebu Talha'mn 
ibn Abbas'tan rivayetle soyledigine g6re; bunlar, kadm tarafmdan alan 
akrabalard1r. ibn Cerir der ki: Bi.iti.in bu sozler, ( ...lA:L-1 ) kelimesinin 
anlamma girer. Zira bu kelime, hizmet Gtmek anlammad1r. Nitekim 
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kunut duasmda: Sana ko§ar, sana hizmet ederiz, denilir. Madero ki 
hizmet ~ocuklardan, hJ.s1mlardan ve hizmet~ilerden olmaktad1r, o hal
de nimet biitiin bunlarla meydana gelmektedir. Bu sebe.bledir ki Allah 
Teala: «E§lerinizden de sizin i~in aguilar, torunh1r \·ar etti.1> buyur
mu§tur. 

Ben de derim ki: ~ayet ayetteki ( o..lb- · ) kelimesi, ( ~I.Jjl- I ) 

kelimesine atfedilirse; burada maksadm ~ocuklar, ~ocuklann ~ocuk
lan, damad ve eni~teler olmas1 gerekir. Zira onlar, k1zlann e§leri ve 
e§in ~9CUkland1r. Nitekim ~a'bi ve Dahhak da bOyle soylemi§lerdir. 
Bunlar ~ogunlukia ki§inin korumas1 altmda, evinde ve hizmetinde · 
olurlar. Allah Rasulii (s.a.) niin Busra ibn Eksem hadisindeki: yocuk, 
senin i~in bir koledir, soziinden de maksad . herhalde bu olmahd1r. Bu 
hadisi ~bu Davud rivayet etmi§tir. Ancak §ayet bu kelime, ayetteki 

( i:.~-~j'l-'~1 :r r>?~~ }~1,) k1smma atfedilmi§ olursa -ki bu du
rumda kelime hizm~·t edenler aplammad1r- ayeti §byle anlarnak ge
rekecektir : Sizin i~in e§ler ve gocuklar yaratt1. 

« (Yiyecek ve i~eceklerden) temiz §eylerden size nz1k verdi.1> Son
ra Allah Teala, nimet veren Allah'a ibadette O'na bir ba§kas1m ortak 
ko§anlara reddiye olarak §byle buyurur : «Boyleyken batlla -putlara . 
ve e§lere- inamyorlar da Allah'm nimetine nankorliik mii ediyorlar?» 
Allah'm onlara olan nimetlerini gizley:ip bunlan Allah'tan bir ba§ka
sma m1 izate ediyorlar? Sahih bir hadiste §Oyle buyrulmu§tur: Allah 
Teala k1yamet giinii kula, minnette bulunarak §Oyle buyt}racaktlr : · 
Seni ~iftlemedim mi? · (Sana e§ yaratmad1m m1?) Sana ikramda bu
lunmadim m1? Atlan ve develeri senin emrine vermedim mi? Seni 
reis olmaya ve rahat i~inde ya§amaya b1rakmad1m m1? 

:;~~r .. ·~i~i;~:\J~~~~5]::i~~~';.,~;~;f,s;~; 
®; }/ /.., o)- o('_ >~,. \ \f\~(.•"" 0 \ \)- o/ ""®'' ~ l. ~~ ... ,~ • ..» u u~ ~'~~ ~:>'.i vf 

'_y:-- ,_,._, ~ .- "" ., , -~ ..;; • 

73 - Onlar; Allah'1 b1rakarak, goklerden ve yerden 
kendilerine verecek nz1klan olmayan, olsa bile veremeyi:m 
~eylere mi tap1n1yorlar? 

74 - Allah'a benzeder ko~maya kalkmay1n. Suphe
·siz Allah bilir, siz bilmezsiniz. 
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Allah Teala, •Allah ile beraber O'ndan bir ba§kasma tapman mii§
riklerden haber veriyor. Bununla birlikte 0, nimet veren, ihsanda bu
Iunan, yaratan, nzl~{ veren, tek ve ortag1 olmayand1r. Biitiin bunlara 
ragmen onlar, goklerden ve yerden kendilerine nz1klan olmayan, yag
mur indiremeyen, ekinier ve agac;lar bitiremeyen, bunlarm hie; birine 
malik olmayan, isteseler dahi bunlara glic; yetiremeyen Allah'tan ba§
ka putlara, ortaklara ve e§lere tap1myorlar. Bunun ic;indir ki Allah 
Teala: Allah'1 bir §eye benzetmeye kalkmaym. O'na e§ler, benzerler 
k1lmaym. ~liphesiz Allah bilir, siz bilmezsiniz, buyurmu§tur. Muhak
kak 0 bilir ve §ehadet eder ki, Allah'tan ba§ka tann yoktur. Sizler 
bilgisizliginizle O'na bir ba§kasm1 ortak ko§uyorsunuz. 

75 - Allah, size bir misal verir : Ba$ka.c;1n1n mall olan 
ve hie; bir $eye gucii yetmeyen bir kale ile tarafrmiZdan 
giizel bir nzka nail olup gizli veya ac;1k infak eden hie; bir 
olur mu? Hamd, Allah'a mahsustur. Fakat onlann c;ogu 
bilmezler. 

Allah'm Verdigi. Ornek 

ibn Abbas'tan rivayetle Avfi, bunun Allah'm kafir ve mli'min 
ic;in verdigi bir misal oldugunu sayler. Katade de boyle soylemi§ ve 
ibn Cerir bu gorli§li tercih etmi§tir. Ba§kasmm mall olan ve hie; bir 
§eye glicli yetmeyen kale, katirin misalidir. Kendisine temiz bir nz1k 
verilmi§, bu nz1ktan gizli ve ac;1k sarfeden ise mli'mindir. Mlicahid'den 
rivayetle ibn Ebu Necih §6yle der: Bu; put ve Hak Teala ic;in veril
mi§ bir misaldir; hie; bu ve oteki e§it olur mu? ikisi arasmdaki fark, 
sadece aptallarm bilemeyecegi kadar ag1k oldugundan Allah Teala : 
((Hamd, Allah'a mahsustur. Fakat c;oklan bilmezler.» buyurur. 
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76 Allah, iki ki~iyi de misal veriyor : Biri hi<; bir 
~eye giicii yetmez bir dilsizdir ki, efendisine yiiktiir. Ne
reye gonderse bir hay1r getirmez. · Bununla; dogru yolda 
olup adaletle emreden bir olur mu hi<;? 

Mticahid der ki: Bununla da put ve Hak TeaJa kasdedilmektedir. 
Yani put dilsizdir, konw~amaz, ne hay1r, ne de ba§ka bir §ey soyleye
mez, btittintiyle hi<; bir §eye gti<; yetiremez. Konu§masi ve <;all§masl 
yaktur. Bunlara ilaveten a, efendisine bir ytik, bir ktilfettir. Nereye 
gonderse bir haytr <;1kmaz, ugra§masmda ba§anya ula§amaz. Nitelik
leri boyle olan biriyle dagru yalda alup adaletle emereden, sozti hak, 
i§i dosdogru alan kimse bir alur mu hi<;? Stiddi, K.atade ve Ata el-Hora
sani de ayeti bOyle a<;Iklaml§lardlr. ibn Cerir, bu a<;Iklamayt tercih 
eder. ibn Abbas'tan rivayetle daha once ge<;en gorti§e muvat1k alarak 
Avfi bunun yine kafir ile mti'min i<;in verilmi§ bir misal oldugunu 
sayler. 

ibn Cer1r der ki: Hasan ibn Sabah el-Bezzar'm ... ibn Abbas'tan 
rivayetine gore; a, «Allah, size bir misal verir: Ba§kasmm mall alan 
ve hi~ bir §eye gticti yetmeyen bir kole ile ... » ayeti hakkmda §oyle de
mi§tir.; Kurey§'ten birisi ile, onun kolesi hakkmda nazil oldu. «Bu
nunla; dogru yalda alup adaletle emreden bir olur mu hi<;?>> k1smma 
kadar <cAllah; iki adaml misal veriyor: Biri dilsizdir ... » ayeti hakkm
da da §oyle der: 0, Affan oglu Osman'd1r. Efendisi nereye gonderse 
bir haytr getinneyen dilsiz ise, Afifan oglu Osman'm bir kolesidir. Hz. 
Osman onun nafakasm1 tistlenir ve g1dasm1 temin ederdi. Digeri ise 
buna kar§Illk islam'dan hO§lanmaz, islam'1 kabul etmez, Hz. Osman'1 
sadaka ve iyilikten allkardu. i§te bu, ikisi hakkmda nazil almu§tur. 
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77 - Goklerin ve yerin gayb1 Allah'a aittir. Saat (kl
yamet) hadise9i ise ancak bir goz krrpma gi bi veya daha 
yak1nd1r. Siiphesiz ki Allah, her ~eye Kadir'dir. 

78 - Sizi, annelerinizin kammdan Allah c;.tkard1. 
Hie; bir ~ey bilmezdiniz. Ve size kulaklar, gozler ve goniil
ler verdi ki . ~ukredesiniz. 

79 - · Gogiin bo~lugunda; Allah'm buyruguna boyun 
egerek uc;an ku~lara bakm1yorlar m1? Onlan Allah'tan 
ba~ka kimse tutmaz. inanan bir kavim ic;in muhakkak ki 
bunda da, ayetler vardir. 

Goklerin Ve Yerin Gaybt 

'Allah Teala her §eye giic; yetirici oldugunu, kemalini, gt>klerin ve 
yerin bilinmezliklerini bildigini haber verir. Bu sadece O'na mahsus
tur. Dilediklerini muttali' k1lmas1 di§mda hie; kimse, goklerin ve yerin 
bilinmezliklerine muttali' degildir. Biitiin bunlar muhalefet edileme
yen ve engel olunamayan (kaq1 durulamayan) tam giicii ic;indedir. 
Bir §eyi murad buyurdugu zaman ona eadece; ol, der, o da hemen 
oluverir. Nitekim bir ayette §Oyle buyurmaktadu: «Ve Bizim emrimiz 
birdir, bir goz knpmas1 gibidir.» (Kamer, 50). O'nun murad buyurdu
gu, goz ac;1p kapama gibi oluverir. Burada ise §Oyle buyurmaktad1r : 
«Saat hadisesi ise ancak bir •goz k1rpma gibi veya daha yakmd1r. §iip
hesiz ki Allah, her §eye Kadir'dir.>> Ba§ka bir ayette §oyle buyurulur : 
«Sizin yaratllmamz da, yeniden diriltilmeniz de bir tek ki§ininki gibi
dir.>> (Lokman, 28). 

Allah Teala kullarma olan nimetini burada anmaktad1r. Onlan 
annelerinin karmlarmdan hie; bir §ey bilmez halde c;Ikarmi§tir. Bun
dan sonra onlara sesleri idrak edebilecekleri kulak, goriinenleri hisse
debilecekleri gozler, ak1llar bah§etmi§tir. Aklm merkezi, sahih olan 
gorii§e ·gore kalbdir. Aklm merkezinin dimag oldugu da soylenmi§tir. 
E'§yamn zararh ve faydahs1 ancak ak1lla temyiz edilip aynlabilir. Bii
tiin bu kuvvetler ve hisler insanda tedrici olarak, azar azar meydana 
gelir . . Biiyiidiigii olc;iide i§itmesi ve gormesi geli§tirilir, rii§diine erin
ceye kadar akh kuvvetlenir. Allah Teala bunlan insanda, Rabbma 
~badete imkan bulsun diye yaratmi§tlr. insan Mevlasma itaat ic;in 
her bir uzvundan ve kuvvetinden yard1m ahr. Nitekim Buhari'nin Sa
hih'inde Ebu Hiireyre'den, onun da Allah Rasulii (s.a.) nden rivayet 
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ettigi bir hadiste o, §Oyle buyurmu§tur : Allah Teala buyurur ki: Kim 
Benim bir dostuma dii§manllk ederse; muhakkak Bana harb Han et
mi'§tir. 'Kulum ona farz kildi~mi yerine getirmenin bir benzeriyle bana 
yakla§ffil§ degildir. (Kulumu bana y~kla§tlran §eylerin en hayrriisi, 
ona farz kildiklarimi yerine getirmesidir). Kulum nafile (ibadetler) 
ile ·Bana yakla§maya devam eder de sonunda onu severim. Ben onu 
sevdigim zaman i~itecegi kulag1, g6recegi gozii, tutacag1 eli, yiiriiye
cegi ayag1 olurum. §ayet Benden bir §ey isterse ona veririm. §ayet 
Bana dua ederse, duasma icabet ederim. Bana s1gm1rsa onu sigmdin
nm. inanan kulumun ruhunu kabzetmedeki tereddiidiim gibi yapti
gim bir i§te tereddiit etmedim. 0 oliimden ho§lanmiyor, Ben onun 
iiziilmesinden ho§lanm1yorum, oliime kar§I onun hi~ bir \!aresi yoktur. 
Hadisin manas1 '§Udur : Kul ibadeti sadece Allah i\!in yapb~ zaman, bii
tiin i§leri Allah i\!in olur : Sadece Allah i~in goriir. Yani Allah'm kendi
sine me§rli' kild1klanm goriir. Ancak Allah'a itaat olan §eye yiiriir, Al
lah'a itaat olan §eyi tutar. Biitiin bunlarda Allah'tan yard1m diler. 
Hadisin Buhari di§mdaki rivay~tlerinin birinde : Yiiriiyen ayag1 olu
rum, klsmmdan sonra §6yle denilmektedir: Benimle i§itir, Benimle g6-
riir, ·Benimle tutar, <Benimle yi.1riir. Bu sebepledir ki Allah Teala bu
rada : <Ne size kulaklar, gozler ve goniiller verdi ki, §iikredesiniz diye.n 
buyururken ba§ka bir ayette §6yle buyurur : «De ki : Sizi yaratan ve 
sizin i~in kulaklar, gozler ve kalbler vareden O'dur. Ne de az §iikredi
yorsunuz. De ki : Sizi yeryiiziinde yarabp yayan O'dur. Ve O'na top
lamp gotiiriileceksiniz.» (Miilk, 23-24) . 

Sonra Allah Teala, gokle yer arasmda Allah'm buyruguna boyun 
egen ku§lara bakmalanm emreder. Allah on~ nasll yaratmi§ ki iki ka
nadiyla gokle yer arasmda, gokyiiziinde w;uyor. Onu orada ancak kud
reti ile Allah Teala tutmaktad1r. 0 Allah ki; orada bunlan yapan gii~

ler yaratmi§tlr. Havay1 ku§lan ta§Imaya miisahhar kilmi§br ki ku§ 
cnunla u~maktadlr. Nitekim Miilk Suresindeki bir ayette : «Onlar, iizer
lerinde kanat \!Irpan s1ra ~Ira ku§lan gormezler mi? Onlan havada 
Ra'hman'dan ba§kasi tutmuyor. Muhakkak ki 0, her §eyi gorendir.» 
('Miilk, 19) buyururken burada da : «inanan bir kavim i~in muhakkak 

' ki bunda da ayetler vardlr.» buyurmu§tur. 

-----i Z A HI -----

insan Denen Varbk 

En son ilmi inki§aflarm isbat ettigine gore, insan denilen §U 
muamma, hadd-i zatmda bir tek hiicreden meydana gelmi§tir. Bu hiic-
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renin bir par~as1 kemikten ve bir kiSmi da k1k1rdaktan, etten meydana 
gelmi§tir. Hiicre, kandan ve dokudan ald1g1 besinlerle geli§erek insa
nm deri k1sm1m bilhassa alt deriyi ve goz kapaklanm te§ekkill ettirir. 

t§te gozler, kulaklar ve kalp bu bir tek hiicreden ne§'et eder. in
san viicudunda bulunan k1sa uzun, biiyiik kii\!iik her §ey bu bir hiic
reden meydami gelmi'§tir. Bir hayat muammas1 olan bu biricik hiicre
nin yapisim, bile§imlerini inceleyip, geli§mesini, biiyiiyerek par~alan
masmi ara§tlrmak imkam bugiin ilim erbabmca mevcuddur. Fakat 
i~inde gizlenmi§ bulunan hayat esrarma gelince i§te bu noktada ilim 
de, ilim erbab1 da duraklamakta ve Allah Zillcelal'in kudretini itiraf 
etmekten ba§ka bir §ey yapamamaktad1r ... 

1946 yllmda, hiicrenin bile§iminde bulunup da o zamana kadar 
bilinmemi§ olan yabancl maddelerin yer ah§l ve bu maddeler sayesin
de hiicrenin kendiliginden mwm §eyleri yok etmesi ve boylece kendi 
hayatml koruyabilmesi hususu ke§fedilince, biitiin biyoloji alemi yara
tlCl kudretin azametini ikrar etmi§ti. Nas1l oluyor bu ameliye? .. Bir 
hiicre nas1l yap1yor bu i§lemi? .. Bir tek Allah'tan ba§ka kim bilir onun 
orasm1? .. 

Ana karnma dii§mii§ olan cenin, o darac1k yerde kendi g1dasm1 
nas1l temin ediyor? Nas11 teneffiis imkam bulabiliyor oraclkta? ,Biitiin 
canhhk ihtiya~lanm ne §ekilde gideriyor? Biitiin uzuvlan, o dar im
kanlar ve §artlar altmda nas1I te§ekkiil ediyor? Nasll bir yerdir ana 
rahmi ki, cenin incecik bir ip gibi bag ile oraya baglamyor da sonra 
biitiin g1dasm1 bu ip eayesinde te'min ediyor ve annenin biitiin uzuvla
n ile temas kurabiliyor. insanlan vareden YaratiCl, ceninin te§ekkill 
ettigi yeri o kadar muntazam diizenlemi§ ki, yavrunun geli§mesi ic;in 
luzumlu olan hie; bir §eyi eksik k1lmam1§ orada. Anne tarafmdan all
nan g1dfmm, asit haline ink1lab edip de yavruya zarar vermemesi ic;in 
Hak Teala cenini anneye baglayan incecik bag1 son derece intizamll 
halk etmil}. Ve c;ok k.erre ana karnmdaki yavruya eziyet verip, zorluk 
c;1karmas1 muhtemel olan g1dalarm ula§masmi engelleyici kas1Imalar 
tamamen bertaraf edilmi§. 

Bize basit gibi gelen bu hususlan dikkatle dii'§iindiigiimiiz tak
dirde kudret sahibi Yaratlcmm lutf-u Rabbaniyesini itirat etmemek 
elden gelmez. Bugiin ilim, ana rahmine dii§en yavrunun hayat seyrini 
merhale merhale bize anlat.abilmektedir. Ve bu anlatllanlar, Kur'an-1 
Azim'in anlattiklan ile hie; de c;eli§ki halinde degildir. ~imdi her iki
sini de gormeye ~ah§ahm : 

Hamilelik miiddeti artlk son anlarma yakla§tlgi vakit kadmm 
guddeleri bir tak1m ifrazatta bulunur ki; bu ifrazlarm pek ~ok ozellik-

Tefair. C. IX. F . 2R:; 
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leri vard1r. Bir k1sm1 ana rahmini11 biiztilup kas1lmasm1 te'min eder. 
Bir k1sm1 ceninin bulundugu mahalden s1ynlmasm1 te'min eder. 
Bir klSml da, c;ocugun tabii §ekli uzerine dogmasma yard1mc1 olur. 
Meme de bir gudde olduguna gore, o da hamileligin son anlan ile do
gumun ba§langiCmda birtakun beyaz, sanms1 akmtllar salg1lar kl; 
ilahi tecellinin eseri olarak bu salg1lar, c;ocugu muhtelif hastahk mik
roplarmdan muhataza edecek kimyevi maddeler ihtiva etmektedir. 
Dogumu muteakiben ikinci gun annenin memelerinden sut gelmeye 
ba§lar. Yine en bHyuk tedbir sahibi Allah Teala'nm hikmetinin eseri 
olarak anne memesinden gelen sut miktan gun be gun artar. Bir ytl 
sonra bu miktar, gunde iki buc;uk litreye balig olur. Halbuki ilk gtin
lerde bu miktar birkac; yiiz gram1 gec;mez. Buradaki hayreti mucib hal, 
sadece siittin artl§l ile kalmaz, c;ocugun ya§ durumuna gore sutiin ih
tiva ettigi kimyevi maddelerin bile§im orammn da degi§mesidir. Ba§
langi~ta anne siitiindeki kimyevi maddelerin bile§iminde su ic;erisinde 
az miktarda §eker ve besin maddelerinin nisbeti artar. Bu degi§iklikte 
bir giin diger bir giinu tutmaz. Bu artl§ c;ocugun devamh olarak ge
li§mesine ,organlarmm de§ekkiiliine, dokularm kuvvetlenmesine uygun 
§ekilde olur. Anne memesinde siitiin te§ekkiil ameliyesi de, gayet dik
kat ~ekici bir haldir ki bu, kudret sahibi Hallak-1 Azim'in varhgmdan 
ba§ka bir §ey ile ifade edilemez. 

Meme, c;ok say1da ince damarc1klardan meydana gelmi§tir. Me
meyi meydana getiren damarlar, digerlerinden kan deverammn faz
lah~ ile ay1rdedilir. Haddinden fazla kan deveram vard1r memeler
de. Bu damarlarm i~i siit yapan hiicrelerden miite§ekkil gozenekler 
ile doludur. Bunlar damarlarda deveran eden kan ic;inde mevcud olan 
bile§ikleri siizerek siit yaparlar. Tahminen dort yiiz gram kandan on 
gram siit meydana gelir. Bu gozeneklerde te§ekkiil eden siit, saylSI 
yirmiyi veya yirmibe§i bulan kanalc1klar sayesinde memenin uc; klS
mma gelir. Memenin yiizeyinden uca dogru geldik~e bu kanalciklar 
da darahr. Nihayet memenin ba§mda aym rniktarda kiic;iik delikler 
halinde kahr. Boylece siit, gayet uygun §ekilde memenin her tarafm
dan c;ekilmi§ olur ve ~ocugun emmesi de kolayla§lr. Biraz once de bil
dirdigimiz gibi meme emen yavru, biitiin g1dasm1 zaman zaman bi
le§imi degi§en siitten te'min eder. Ve yavrunun geli§imine uygun §e
kilde siitiin bile§imi de fazlala§Ir. Tabii ki, buna uygun §ekilde de di§
ler te§ekktil eder. <;ocugun kendi g1das1m yiyecek §eylerden almasma 
muv8.f1k olarak geli§ir. Hadd-i zatmda di§lerin te§ekkiilii bile Allah'm 
varhgma en buyiik delil say1lacak niteliktedir. Agzm on cephesinde 
kesicl dl§ler yer ahr. Bunlar sayesinde en katl yiyecekler bile ufala
mr. Bunun yamnda yard1mc1 rolti oynayan kopek di§leri yer al1r. 
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Daha sonra kii~tik az1Iar ve biiyiik az1Iar yer ahr ki, bunlarla yiye
cekler par~alamr ve bogazdan a§acak §ekilde :ogiitilliir. Di§ tababeti 
ile ugra§an bilginler takma di§ yaparken bu s1ray1 bozup daha ba§ka 
bir dizi kurmak istemi§lerse de bir tiirlii aym vazifeyi gorecek §ekil
de yeni bir §ekil verememi§ler ve kudret sahibi · Yaratlcmm azameti 
kar§Ismda apl§lp kalmi§lardir. Di§ manzumesi i~in bulunacak en iyi 
ve en ideal §eklin bugiinkii yaratlh§ §ekli oldugunu kabul etmi§ler ve 
ona gore takma di§leri de aym nizam i~inde yapm1§lard1r. Yeri, Sl

rasi ve §ekli itibanyla en ufac1k bir degi§iklik yapmam1§lard1r ... 
<;ocuk memeden kesilip de yava§ yava§ yemek yemeye ba§laym

ca; yine bir iahi ihsan ile kar§Ila§Iyor, Allah'm varllgmm alametleri
ni ~ii'§ahade ediyoruz ... -Hem de insam yaratan Rabbi Ziilcelal'in mii
debbir san'atma delil say1lacak §ekilde, insanoglunu nas1l halk ettigi
ni ve onun hayatlm nas1I idame ettirdigini g6zlerimizle goriiyoruz. 
Ag1zdan buruna ostaki borusu ad1 verilen bir kanal gider. Ondan son
ra nefes borusu yer ahr. Daha sonra da yutak ge}ir ki, sindirim 
sistemi buradaiJ. ba§lar. Bugiin ilim bize diyo!" ki; ne zaman bir toz 
zcrresi, yolunu §a§mp da nefes borusuna kadar ilerleyecek olursa he
men kap1 di§an edilir. <;ok kim~ede mii§ahede ettigimiz oksiiriikler, 
nefes borusuna kadar gelmi§ olan toz zerreciklerini geri kovalamak 
it;in yap1Ian ~Irpml§tan ba§ka bir §ey degildir. Nefes borusundan Heri 
ge~ecek olan toz zerreleri, insanm hayatlm mahvedebilecek kadar teh
likelidir. Boyle clmru:ma ragmen yenen Iokmalar, nas1l oluyor da ne
fes borusuna get;miyor ve dogrudan dogruya yemek borusundan a§a
gi iniyor. Halbuki iki delik yanyana. Yutma anmda bademcikler yu
kan kalk1yor, kii~iik dil teneffiis borusunu t}kiyor, boylece lokmalar 
yemek borusuna gidiyor. Kii(!iik dilin kendi vazlfesini §a§1rd1g1 gO
rillmii§ degildir. T1pk1 me~hul bir asker gibi vazifesini devamh ye
rine getirmektedir. Dii§iiniin bir kerre yeryiiziinde ne kadar insan 
agz1 var, her saniye kaG muhaf1z bekliyor yemek borusunun agzm1 
da yemeklerin nefes borusuna gitmesini engelliyor. Ve her saniye ka~ 
kerre at;Illp kapamyor ~eneler de Allah'm varhgm1 insanogluna isbat 
ediyor. Biz de yemek borusundaki ilahi kudretin azametini ikrar eden 
bir bilginin dedigi gibi : Burada Allah'm varhgmm delillerini goriiyo
ruz, demekten ba§ka bir §ey yapmayacag1z. 

Yemek borusundan inen yemekler, sert ve kat! maddeler haJin
dedir. Bunun yumu§ak ve aklc1 maddeler haline gelmesi i~in gayet 
ince ve hayretamiz i§lemlerden ge~mesi gerekir. Bunun da Allah'm 
varllgma bir delil oldugunu soylemek herhalde tuhaf olmasa gerek
t ir. tnsanlar tarafmdan yenilen kat!, .s1v1, sert, yumu§ak, ac1 ve tat-
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h, ag1r ve hafif, s1cak, soguk, et ve ekmek, sebze ve meyve, sun'i ve 
tabii yaglar gibi_ btittin yiyecek ve i~ecekler pi§mi§ veya pi§memi~ 

hepsi de aym muameleye tabi tutulmakta ve hepsi de aym §ekilde 
hazmedilmektedir. insan vticudu tarafmdan ahnan muhtelif yap1ya 
ve bile§iklere sahip · maddeler aym metodlar ile sindirilir. Yeryiiztintin 
en ince ve en basit kimya laboratuvan faaliyete ge~er. Hepsi de aym 
yerde toplamr ve midenin ic;inde bulunan guddeler vas1tasi ile iize
rine asit ifrazat1 ba§lar. Mide .tarafmdan belirli bir miktar dahilinde 
oz sular serpilir. Bu miktar oyle bir nizam ic;inde ayarlanmi§tlr ki, 
§ayet az olsa yemeklerin hazm1 imkans1zla§1r. Aksine bu asit mikta
n ve oz sularm olc;tisti normalden fazla olursa her §eyi yak1p mahve
der. Hamdols~n Ulu Yaradamm1za ki, bu nizam1 vermi§ bize ... 

Agza giren her lokmanm ba§mdan sindirim i§leminin ilk merha
lesi ge~er. Once agzm iki tarafmda yerle§ffii§ olan ve aguhklan 25 
gram1 gec;meyen ttikiiriik bezleri tarafmdan tiiktiriikler sahverilir ye
nilen maddenin tizerine. Ttikiiriik, bile§imindeki kimyevi maddeler 
sayesinde gelen yemekleri yapl§kan maddeler halinde yogurur. Yemek
lerin i~ine sald1g1 oz sular ile yogurarak normal bir seviyeye getirir. 
l;i~yet s1cak ise sogutur. Soguksa mideye gidecek §ekilde soguklugu
nu giderir. Tiikiirtik, aynca ac1 ve yak1c1 bile§ikler ihtiva eden mad
delerin §iddetini hafifletici ozelliklere sahiptir. Bundan sonra ~ignen
mi§ olan lokma, tiikiiriikle kan§ffil§ halde bogaza gelir. Mide tarafm
dan salg1lanan ve ozel olarak haz1rlamm§ olan binde dort veya be§ 
nisbetindeki hidroklorik asit ile kan§arak mide ic;inde bekletilir. l;ia
yet hidroklorik asidin miktan bu nisbetten biraz daha fazla olsa, mi
denin ic;indeki dokularm hepsini yakar. Sonra bag1rsaklarda daha bir 
y1gm kimyevi maddelerin tahlilinden gec;erek ic;indeki viicud i~in la
Zlm olan besinler emilir. Safra kesesinde veya pankreas bezinde ayn 
ayn ozsularla kan§tmhr. Haz1m · cihazmm uzunlugu dokuz metreyi 
bulur. Sindirim sistemi boyunca ifraz edilen maddelerin btitiinti, all
nan g1damn durumuna uygun bic;imdedir. insan organlarmda yer 
alan birtak1m guddelerin faaliyet durumu ancak yirmi y1ldan beri an
la§Ilabilmektedir. tm:an viicudunun her tarafmda bulunan bu gu.:lde
lerdeki kimyevi terkibleri meydana getiren o hayretamiz kimyasal 
muameleler, insam deh§etten deh§ete scvketmektedir. Her bezin sal
gisl, bir digerini tamamlayiCl mahiyettedir. Bu ifrazatm nas1l mey
dana geldigi ise ayn bir problemdir. Girift bir orgii gibidir. Ve bu if
razatm muayyen miktan a§masl ise insan viicudunda onulmayacak 
tele'fata sebep o~ur. 

Balgam te§ekkiiltine yarayan guddeler ile, bobreklerin tizerinde 
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bulunan kapsiillerin ihtiyag halinde faaliyet icra eden birer enerji 
depolan mahiyetinde oldugu da ancak son zamanlarda anl~tlmt§ttr. 
Diger zamanlarda c;ah§maytp be§ durduklan halde, dar zamanlarda 
enerji depolan vazifesini gormektedirler. Bu guddelerin esas vazife~ 

. si, vticudun kimyevi ve enerjik muvazenesini saglamaktir. Ancak in~ 
san, soguk bir muhit ile kar§tl~mca; bu guddeler bir tak1m ifra2at 
sahverir ve kan damarlarma bask1 yapar. Boylece kamn basmc1 ar~ 

tar. •Bunun iizerine kan basmcmm fazlala§masmdan meydana gelen 
viicud ic;indeki s1cakhk saye.sinde c;evrenin soguk §artlarma kar§I ko
nulur .. 

Tehlikeli yaralanmalar e.snasmda da bu guddelerin faaliyet $8.ha
Sl tersine doner. Bu sefer de kandaki basmc1 azaltiCl rol oynar. Ve 
c;abucak kan kaybm1 onler .. . Yine ou guddeler asabi gerginlikler ve 
psikolojik buhrfmlarda da kan basmcm1 azaltici te'sirler icra eder. 

Bugiin modern ilim, uzunlugu 6,5 metreyi bulan ince barsakla., 
nn kendiliklerinden yaptlklan iki c;e§it refleks hareketi kar§Ismda 
hayrete dii'§mii§tiir. ince barsaklar refleks yoluyla once ince barsaga 
kadar gelmi§ clan yiyecekleri bagmsak oz sulan ile sindirilmesi kolay 
olaca.k §ekilde kan§tmr. ikinci olarak da sindirilecek . duruma gelmi§ 
clan yiyecak maddelerini bagm:ak ic;inde imkan dahilinde olan en ge
ni§ bir me.sMe .sathma iterek biitiin yiizeyde bulunan emici tiimorler 
sayesinde g1daya miisait ohin en yiik.sek miktan emer. Bundan sonra 
kalm bag1rsaklann devri ba§lar. Kahn bagtrsaklar i.s.e, ince bagtrsak
larda emildikten soma arta kalan fazla maddeleri sindirecek oz sular 
sahverir. Boylece insan midesine girmi§ clan gtdalardan ancak fay
dalanma imkam olma.yan maddeler dt§an atll1r. Kahn bagtrsaklar ay
nca bu fazla maddeleri viicudun dt§ma a tacak birtaktm siimiiksii 
akmt1Iar ifraz ederler. 

Bunca kimyevi muamelelere ve esrarengiz i§lemlere ilaveten in
san viicudunda birtaktm mikropla.r ve bakteriler yer allr ki, bunlarm 
herhangi birisinin miktan gerekli olan miktan a§arsa veya ondan 
az olursa, yo.hut herhangi bir .sebeple bazt degi§ikliklere ma'ruz ka~ 
hrsa korkunc; bir bogu§ma ba§lar. 

T1b bilginleri ve biyoloji alimleri diyorlar ki; insan viicudu oyle 
faaliyetler icra ediyor ki, bunun kar~tsmda Allah'm azametini ve kud
retini itirat etmemek imkans1zd1r. insan viicudunda bulunan her §ey, 
bir olc;ii ic;erisinde yaratllmi§tlr ve tesadufiin imkam yoktur. Buna 
ornek olarak sadece viicud ic;inde ytpranan ve eskiyen ktstmlarm ye~ 
nilen.me.si ameliyesini gosteriyorlar. Mii§ahede ve deneyler ile isbat
lanrnt§tlr ki , viicudun herhangi bir kism1 ytpramrsa veya bezlerden 
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bir tanesi eskiyecek olursa; diger bez hemen obiiriiniin yapti~ i§leri 
de yiiklenir ve faaliyetini iki misline ~1kanr. insan buna hi'<;: bir mii
dahale yapamaz. Yine kalbin ic;inde bir anza meydana gelecek olsa 
kalbin ic; cidarmm kahrthgmm fazlala§masi ic;in bir hareket ba§lar ve 
dokular kuvvetlendirilir. Kalbin kendisini iyile§tirmek ic;in yapti~ faa
liyetler esnasmda hacmi haddinden fazla geni§ler. Bu konuda Russel 
Reks ve Richard Kapott mii§tereken yazd1klan bir eserde §Oyle der
ler: <<insan viicudunda biitiin uzuvlarm depolama faaliyetleri vard1r. 
ihtiyac; zamamnda bunlan kullamr. Akciger veremine tutulmu§ olan 
bir kimse, akcigerinin bir k1sm1 olmadan da ya§ayabilir. Doktor Trau
deau akcigerinden b~risi olmadan kirk y1l ya§ayabilmi§tir.» 

Tecriibeler isbat ediyor ki: «:insan viicudunda uzuvlardan birisi 
telef olursa, ihtiyati olarak digerinin idare edecegi kisimlar mevcud
dur. Bir insan, bir metre bag1rsag1 kesilmi§ olarak ya§ayabilir de yok
lugunu hie; hissetmez. Hatta insan hayat1 iizerinde hie; bir te'siri mii
§ahede edilmeden uzuvlarmm birisinin kokten yok olma:s1 ile ya§ad1gr 
goriilmii§tiir. Bu konuda vuku bulmu§ en garip bir misali 1966 yilm
da Moskova'da toplanan beynelmilel psikoloji bilginleri kongresine 
doktor Aron Smith tarafmdan sunulmu§tut. Doktor Smith sundugu 
raporunda, beyninin yans1 ameliyat esnasmda alman bir Amerikah'~ 
mn hala ya§ad1gm1, miizik dinleyip gezdigini hatta ameliyattan once 
oldugu gibi biirosunun muhasebe i§lerini de idare ettigini belirtmi§
tir. 

insan biinyesinde, degi§en · dUrumlara gore intibak1 saglayabilme 
kabiliyeti de mevcuddur. Bir kadm hamileligin son anlarma geldigi 
vakit muhtelif organlar tarafmdan mihbilin agzma dogru salgrlar akl
tilmaya ba§lar. Boylece mihbilin agzmdaki dqkular yumu§ar ve bu 
akmtllar sayesinde esnek bir hai allr. Ve c;ocugun kolayca dogmas1, 
rahimden ~abucak niizulii kolayla:§lr. Halbuki dogumun yakla§masi 
oldugu devrelerden once boyle salg1lara rastlanmaz. ~u halde nere
den gel_iyor bu salg1lar? Ve neden daha onceden akm1yor? Burada ar
tlk tesadiifiin -imkam var m1?' Neden oyleyse daha once tesadiifen 
vuku bulmuyordu bu?,. Hay1r hay1r, biitun bunlar kudret sahibi Yiice 
Yaratlcmm varllgmm ifadesi ve delili ... 

insan viicudunun ic;indeki esran orten, saglam ve giizel bir perde 
vard1r. Bu perde deridir. Deri, Allah'm giizel san'atma delalet eden 
en ince ve alpllara durgunluk verecek ayetlerindendir. 

. .Gild; viicudun ic;indeki fazla suyu dl§anya veren, fakat ic;eriye 
su:Yun girmesine mani olan gozeneklerinin bulunmasma ragmen su 
ve gazlan gegirmez. Deri, her zaman havada dola§an mikrop ve bak-
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terilerin hucumuna ma'ruzdur. Bundan dolay1, mikrop oldi.iri.ici.i nite
likte bir srvr salgllar. iMikroplar galip gelip, derinin smmna tecavi.iz 
ettiginde ise; aklm, azametini idrakten aciz kald1g1 dtizenli bir sava§ 
ameliyesi ba§lar. Bir di.i·§manm girdigini haber vererek btit i.in vticud 
organlanm uyarmak i<;in alarma ge<;er. Bu alarmm zilleri, vi.icudun 
hissettigi agnlardrr. Bunun tizerine smm bekleyen muhaf1z grubu 
harekete ge<;er, du§manla amansrz bir mucadeleye giri§ir_ Ya dti§ma
mm maglub edip kaprdan dl§an atar, yahut da maglub olarak ol i.ir. 
ikinci ve i.i·<;tinci.i gruplar olenlerin yerini ahr ve boylece sava§ devam 
eder gider .. . 

Bu muhat1zlar, sayllan otuz milyar civarmda olan akyuvarlar
dan ba§ka bir §ey degildir. Cild uzerinde, i<;inde irin bulunan krrrmZI 
bir sivilce gori.ildi.igi.inde, bilinmelidir ki burada vazifesi ugruna olen 
bir<;ok muhatrz bulunmaktadrr. Cild i.izerindeki k1zarmalarda da, mi.i
tecaviz bir di.i§manla <;arpr§an akyuvarlar bulunur. 

,Cildin en mi.ihim vazifelerinden birisi de, vi.icudun hararetini 
muayyen bir derecede tutmasrdrr. Zira ciltteki kan damarlan, hava 
rsmdrgmda, rsryr yayabilmek i<;in a<;1hr. Ter bezleri fazla oian suyu 
dl§anya atar. BOyiece vucuda temas eden havamn lSI derecesi du§er. 
Havamn rsrsr di.i§iince krlcal damariar buzi.i§ur, hararetini korur ve 
terde azalma olur. · 

i§te bu acaib cihaz, inayet-i ilahiyye ile vi.icudun hararetini de
vamh olarak 37 oc tutmak i<;in kurulmw~ bulunmaktadrr. 

Dr. Richard Kaputt'un bu husustaki beyam §Oyled~r : 
«Allah, vucudumuza, Slhhatrmrza yardrmc1 · olmasr i<;in, §ifa veri

ci ve g6z kama§trrrcr bi.iyUk bir kudret bah§etmi~ bulunmaktadrr. Dok
torlar . bu durumu once te§his i<;in incelemekte, sonra da tedavi i<;in 
deneyler yapmaktad1rlar. Bu ak1l durdurucu i.istUn kudret, hastahk
larm tedavisinde devaml~ olarak mi.icadelemize katrlmaktad1r.» 

insamn cildi kendisine ozgiidi.ir. Hie; bir insamn cildi digerine ben- · 
zemez. Aynca durmadan yenilenmektedir. ~u andaki cildiniz ge<;en 
seneki cildinizin aymsr degildir. 

Derinin yenilenmesi, cildin bulundugu tabakalardaki hi.icrelerin 
geli§mesine paralel olarak devam eder. Hucrelerin' her yeni tabakasr, 
derinin yi.izeyini olu§turur. 

ilmin bu kadar ilerlemesine, insan vucudunda ula'§trgr garip haki
katlere ragmen, insam hayrette brrakan ve zaruri olarak Allah'm var
hgma, kudret ve azametini kabule goti.iren, ke§fe muhta<; bir<;ok es
rar heni.iz <;ozUlebilmi§ degildir. 

i§itme duyusu, dl§ kulak ile ba§lar. Fakat nerede bittigini sadece 
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Allah bilir. ilim isbat ediyor ki; sesin havada meydana getirdigi 
titre§imler, di§ kulak kepc;esine, buradan da ic; kulak bo§luguna ge~er. 

Korty denilen ic; kulak dtinyas1, insam hayretten hayrete sevket
mektedir. 

Kcrty, ic; kulak bahsinde c;ck garip ma'lumat veriyor : 
ic; kulakta burgu He yanm daire arasmda birc;ok kana! bulunuyor. 

Sadece burguya mahsus, beyindeki i§itme sinirlerine bagh dart bin 
ktic;tik yay vard1r. Bu yaylarm uzunlugu ve hacmi ne kadard1r? Sa
yilan binlere ula§an ve her birinin hususi bir terkibi bulunan bu yay
lar nas1l terekktib etmi~tir? 'Konulduklan yer nedir? insam· hayrette 
b1rakacak ve ba§ka bir §eye mtiracaat etmeye mahal birakmayacak 
clan bu incelikler, gortilmeyen ic; kulak bo§lugundadir. -

Kulakta ytiz bin i§itme hticresi bulunur. Sinirler, insan aklmm 
alamayacag1, incelik ve azamet dolu sinirciklerle sona erer. 

Gi:irme duyusunun merkezi, ic;inde gorme sinirlerinin uc;larmdan 
te§ekktil eden ytiz otuz milyon I§Ik ahc1 proses bulunan gozdtir. Goz
Ieri, gece gtindtiz kirpiklerin bagh bulundugu goz kapaklan korur. 
Bunlarm hareketleri irade di§Idir. Gozti her ttirlti toz ve yabanc1, za
rarh zerreciklerden korurlar. Fazla I§Iga kar§I gozleri muhataza eder
ler. Gozya§I olarak isimlendirdigimiz SIVI ise, en kuvvetli bir temizle
yicidir. Bu vaziyette goz, kendisini koruyan ve temizleyen tam bir ci
haz ile c;evrilmi§ bulunuyor. 

Goz, sert tabaka, damar tabaka ve ag tabakadan te§ekktil etmek
tedir. Bunlarm her biri ise, korkun~ say1da damar ve sinirden meyda
na gelir. 

Mucize olarak §U hususu bilmemiz katidir : 
Goz ekram tizerinde cismin gortinttistinti daima ters olarak te

§ekktil eder. Gorme sinirleri bu ters gortinttiyti oldugu gibi beyine 
nakleder. Beyin bunu dogrultarak tekrar gaze gonderir. Cisme bakan 
§ahis da bi::iylece onu dogru olarak gortir. Be§eriyyet tarihinde, bir tek 
insamn dahl bir §eyi ters gordtigti vaki' midir? Boyle bir §ey vaki' ol
maymca - ki asia vaki' olmayacaktir da- artik tesadtife mahal ka
lir m1? Allah'm varligma bun dan daha belig olarak delalet eden bir 
alamet mevcud mudur? 

Koklama_ duyusu, cidden acaib bir manzara arzeder. Bu duyunun 
merkezi, koku alma merkezi diye adlandmlan ve burun ic;inde bulu
nan stimtiksel bir zarla kaplanmt§ bulunmaktadir. Sinir bulundurma
yan bu bolgede uzunca, kuvvetli birc;ok koku alma hticresi mevcud
dur. Kckuyu bunlar beyine nakleder. Bunlar insan hayatmm dayan
digi tenefftis cihazmm ba§langiCmda bulunan burnun ic;indedir. Ha-
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va, burun deliklerinden igeri girdiginde havaYJ. temizleme vazifesi go
ren klllarla kar§Ila§lf. Hava buradan gec;erken ISimr, igeriye girmeden 
evvel miinasib bir dereceye ula§Ir. 

Hepimiz ag1zdan nefes almamn zararlanm biliriz. Burundan o-e
gip 1smmadig1 igin anjin yapar, akciger iltihaplanmasma sebep olur. 

ilmin izahmdan aciz kald1g1 bir husU.S da burnun yanlannda, ka
fa kemiginin iginde bulunan igi hava dolu keselerdir. 

Belki de ilahi geometriye uygun onun kudreti oniinde egilen en 
bariz numune insan vu·cudunun kemikleridir. insan viicudunda saYJ.
lan iki yiiz altiya varan kemik tulunur. Bu kemikler yekdigerine mar
sallarla bagll olup, hareketlerini kaslar te'min eder. 

iskeletin pan;a par<;a kemiklzrden te§ekkiil etmesinin hikmeti ise 
gayet ag1ktlr. Boylece her par~a, kolayhkla ve rahatc;a hareket etme 
imkamm elde eder. ilim tugiin isbat etmi§tir ki; omurgada bulunan 
omurlar, insamn rahat~a egilebilmesini miimkiin k1lacak bir hacim
dedir. Aym zamanda bunlarm iginde ilik bulunmaktad1r. iskelet; ifa 
ettigi vazifeleri, c;ah§ma~H, muhtelif par~alanmn §ekillenmesindeki hik
meti, tekevviin yollannm farkllhg1 ile, Allah'm yaratma kudretinin en 
vaz1h alametlerinden say11Ir. Zira bu kemikler, kanda~i alyuvarlan ve 
akyuvarlan meydana getirme.kle viicudda hayatm bizzat yap1c1S1 c}u
rumundad1rlar. 

Bu hususun ehemmiyetini iyi kavramak ic;in, bu yuvarlann biza
tihi hayatm esas1 oldugunu, insan hayatmm her dakikasmda en az 
yi.iz seksen milyon alyuvann, vi.icudu d1§andan giren rnikroplara kar
§1 savunurken c;ok say1da akyuvarm oldiigi.ini.i, bunlan i'mal ederken 
yorulmak suretiyle, hayat igin gok tehlikeli alan a§m kan arh§lll1 
ayarlad1gm1 bilmek laz1md1r. 

Kemikler, bu alyuvarlar ve akyuvarlar vas1tas1yla vi.icudda haya
tm yap1c1s1 oldugu gibi, viicudun ihtiyag fazlas1 g1dalann sakland1~1 
bir depo vazifesi de gormektedir. Mesela yagh maddeleri iginde, kireg
li maddeleri de d!§mda saklar. 

Kemiklerin,· yapacag1 vazifelere uygun bir durum almas1 ise, ger
gekten harika bir §eydir. Mesela beyni muhafaza eden kafatas1 kemi
gini, dah.a gok tehlikeye ma'n1z yerlerde oldukga saglam ve kuvvetli 
gormekteyiz. Her ne kadar ince ve nazik bir dokunun muhatazas1 ba
his konusu olsa, kemik o nisbette metin ve dokuyu tam manasiyll;l mu
hafaza edecek saglamllkta bulunur. 

· Kemik; d!§mdaki sert bir tabaka ile, igindeki yumu§ak bir taba
kadan te§ekki.il eder ki, iginde muhataza ettigi dokuyu incelikle koru
ya.bilsin. S1rt omurlan, garpma esnasmda kmlmamas1 igin k1k1rdakla 
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ortiilmii§tiir. VurU§lardan korunmak i~in arkasmda bir \!Ikmtlsl, yan
lanndan korunmas1 i~in de yandan iki kanad1 mevcuddur. Btittin 
omurlar; birbirine sinirsel baglarla kenetlenmi§, tek bir par~a haline 
gelmi§tir. iki kemik kar§Ila§tlgmda ise, her yontiyle serbest hareket 
edebilecek tarzda eklemlerle yekdigerine uygun hale gelmi§tir. Mese
la, ucu oyukla nihayetlenen bir kemige, ucu tiimsek bir kemik teka
ciil ediyor ve birbirine her yontiyle mtitenasib bir vaziyet arzediyorlar. 

Beden ii.zerinde tam bir hakihliyeti bulunan bu cihaz, btittin vti
cudu dola§an incecik sinirlerden te§ekktil eder ki, bunlar daha btiytik
lerine, onlar da vticuddaki sinir sistemi merkezine baglldir. Cismin her
hangi bir par9as1 di§andan bir te'sir ald1gmda -etraJfmdaki hararet 
derecesinin degi§ikligi de olabilir- sinirler bunu vticuddaki sinir mei'
kezlerine, oras1 da hareket tarzm1 tesbit edebilen beyne iletir. Sinirler
deki bir uyarma ve i§aretin stir'ati saniyede ytiz metreyi bulmaktadir. 

Ak1l da insanm tesadtif edebilecegi en garip ve enteresan bir me
kanizmadir. 

Mark Twain diyor ki: ((insan akll, e§i bulunmayan bir makine 
ozelligine sahiptir. Bu makinenin faaliyet '§ekli apayn bir tarzdad1r. 
Qall§masi istege bagll degildir. Ak1l, kendi tizerinde bir hakimiy~te sa
hip olmad1g1 gibi, sahibi de onu istedigi §eylerin te'sirine mahkum ede-
mez.» 

Ger9ekten ak1l, devamh bir faaliyet i~erisindedir. Uyamk bulundu
gumuz dakikalann her anmda durmadan dinlenmeden akhmz ~ah§
makta ve enerji sarfetmektedir. Bir gecenizi uykusuz g~irdiginizi du
§tintin. Yatagm1zda k1vramp dururken birtakim emirler verir, ricalar
da bulunursunuz. 'Sonra akllmzdan her §eyi ~Ikararak ~all§mamasmi 
ve uyumay1 arzu edersiniz. Akllmz1 kendi hizmetinizde kullandigimzi, 
dilediginiz hususta emrinize amade oldugunu, istediginiz 'hususta dti
§Unecegini kabul ediyordunuz degil mi? §ayet be§er akh ~ah§mak is
terse, kainatta onu bir an durduracak hi~ bir kuvvet mevcud degildir. 

§ayet ak1l insanm mtisaadesine muhta\! bulunsaydi, sabahleyin 
uyamrken, ona ~ah§mak , i~in bir mevzu takdim edinceye kadar bek
lerdi. ~u halde akla ilham veren ve onu kontrol eden nedir? 

Aynca, insanm iradi olmayan bir sinir sistemi mevcfrddur. Ve her 
ferde htikmetmektedir. Mesela ytizde, utanmadan dolayt meydana ge
len k1zarma, korku esnasmda etrafimizi saran serinlik bunun eseridir. 
Yine bu sistem, ferdin te'sir etmesine ve mani olmasma imkan olma
yan kalb ati§lanm hizlandmr. Biittin bunlan harekete ge~iren ve ida
re eden nedir? 

insan neslini muhafaza eden bu. sistem, bi.ittin .insanlarda birbiri-
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ne uyar ve kan§Ik bir yolla <;ah§Ir. Menideki insan tohumunu hareket 
ettiren canh hiicreler oldugu 1768 y1lma kadar bilirunlyordu. Bu hiic
reler hareketlerinde siiliiklere benzemekte, geni§<;e brujlan, klsa boynu 
ve uzun kuyruklan bulunmaktadlr. Kuyruklarmm yardmuyla hareket 
etmektedirler. 

Bugiin Him, Allah Teala'mn, bu hiicrelere be§er nev'ini muhafaza 
edecek bir kuvvet bagi§lad1gm1 isbat etmi§tir. Hiicreler; gayr-i miina
sib bir vasatta hayatm ozelliklerini muhMaza etmekte, dl§ geli§imini 
kaybetmektedir. BOylece kadmm tenasiil orgammn ifraz ettigi hor
monlarla birle§ip nesli meydana getirmek i<;in bir miiddet hayatiyeti
ni muhafaza ederek beklerler. Biitiin bunlar ,sadece ilahi kudretle mey
dana gelmektedir. <;iinkii erkek hormonlarmm, di§i hormonlarma yo
nelmesinde hi<; bir biinyevi veya fizyolojik kuvvetin miidahalesi mev
.cud degildir. 

Dola§~m sistemi; 25-30 trilyon alyuvarlar ile, 50 milyar kadar ak
yuvarlardan meydana gelen kam ihtiva etmektedir. Biitiin bunlar ya
PI§kan maddeler, asitler, §ekerler, yaglar ile hastahk amnda ortaya <;1-
kan mikrop oldiiriicii maddelerden meydana gelen bir s1vmm ic;inde 
bulunmaktadir. Dola§Im sistemini idare eden kalb, kastan yapllmi§ 
bir organd1r. 'iradenin onun iizerine hie; bir hiikmii yoktur. Kendisine 
has bir intizamla ac;1hr, kapamr. Kalb, dort odac1ktan meydana gel
mi§tir. Ortasmdan bir perde ile iki boliime aynllr. Yukanda kalan iki 
odac1gma kulakc;1k, a§agidakilerine de karmc1k denir . . Kannciklan ku
lakc;Iklardan, kapak<;Iklar aymr. 

'Hacmi bir yumrugu ge<;memekle beraber, yirmi dort saatte sarfet
tigi enerji normal bir adam1 yiiz yirmi be§ metre havaya kald1racak 
gii<;te bir enerjidir. Bir senede normal ati§la 80 milyon galon kan 
vermektedir. Bu ati§lar 36.792.000 kereye balig olmaktad1r. . 

Dola§Im sisteminin · geri kalan k1sm1m damarlar te§kil eder. Bun
lar saglam ve esnek kanallard1r. Vazifeleri temiz kam kalbten viicu
da, kirli kam da cigerlere ta§Imaktlr. Atardamarlar temiz kam viicu
da dag1tlr; toplardamarlar tekrar kalbe donen kam akcigere gondere
rek tasfiye eder. Oradan da viicuda pompalamak iizere temizlenmi§ 
kan tekrar yiirege gelir. 

. Dola§Im sisteminin bu ameliyesi, insan hayatmm esas1m te§kil 
eder. Kirli kan, bir toplardamar ile sag kulak<;Iga doner. Kulakc;1k dol
dugunda yiirek kapamr, kan sag karmc1ga gec;er. Karmc1gm kapan
masiyla da kan akciger atardamarlan ile cigere ta§Imr. Orada oksijen 
alarak ve karbondioksit vererek temizlenen kan, akciger toplardama· 
n ile yiiregin sol kulakc;1gma doner, oradan kannc1ga v~ biitiin viicll-
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da gec;er. Biitiin bunlardan daha garibi tum damarlarm, kan viicud
dan kalbe dogru Slklhrken geri inmesine mani olmalandlr. Kalbe bag-
11 ·alan · damarlarm da kapaklan, insamn durumu ne olursa olsun, bu
nun gidil} yolundan aksi istikamete donmesini engeller. 

Aynca bu cihazm zikre 11ayan en tuhaf taraf1 §uras1d1r : ~ayet do
la§Ima mahsus damarlar, aynhp uc; uca getirilmi'§ olsa uzunlugu 
100.000 mili bulurdu. 

Hayat maddesi de dedigimiz lenf bogumlan; kan plazmasma ben
zeyen bir s1v1dan ibarettir. Ancak kandaki proteinleri ihtiva etmez ve 
hiicreleri de renksizdir. Lenf bogumlan §effaf ve ince damarlar olup, 
derinin ic;inde ve altmda bulunur. Viicudun c;el}itli yerleri c;ogunlukla 
boyun, bag1rsaklar ve kalc;alar lenf bogumlarmm bulundugu yerler
dir. 

Bu cihaz; tsdenin hayatiyetini ve emniyetini korumak ic;in garip 
· biinyevi ameliyelerde bulunur. Viicuda tecaviiz eden mikroplarla sa

val}mak ic;in akyuvarlan haz1rlar. Mikroplar bunlara galip gelip, du
rum tehlike arzedince, lenf bagmm mikroplan c;ok say1da akyuvarm 
bulundugu bir diigiime c;eker. Buradan akyuvarlar mikroplann iize
rine hiicum ederler. Boylece mikroplarm kesin hezimeti kac;m1lmaz bir 
son olur. <;ogu zaman viicudqa bir yara veya c;1ban bulundugu vakit, 
insan o s1z1smm hemen lenfatik bir diigiime sirayet ettigini hisseder. 
Art1k orada miicadele ba§lami§tlr. Bundan dolay1 alimler lenfe <<ha
yat SIVlSl)) adm1 vermi§lerdir. 

Bir ba§ka cihetten de lenf bogumlan miihim bir vazife goriir: 
Akyuvarlar, mikrop miicadelesinde Olen mikrop ve hiicreleri ahkor. 

· <;iinkii bunlar ahkonmay1p kana kan§Ir, oradan da yiirege girerse, ze
hirlenmelere sebep olur. Bu ikinci vazifesine denk olarak lenf diigiim
lerine alimler uhayatl koruma kutulan)) adml vermi~lerdir. 

Kaslan Ara§tlrma Enstitiisii Miidiirii olup, Nobel miikafati kaza
nan Dr. Albert Georgy §byle diyor : 

((Kaslardaki bu esrarengiz perdeyi siymp hakikatlm ogrenmemiz, 
ba§ta gelen meselelerdendir.» 

Ba§ka bir alim de §byle diyor : 
<cHayatm, acaibliklerle dolu pazarmda arzettigi §eylerin en miihi

. mi kaslardir.)) 
Adeleler, insan viicudunun yansmdan fazlasm1 kaplar. G1dalan 

ag1zdan yemek borusuna aktaran, cigerlere havay1 c;eken kaslard1r. Yi
ne besinleri harekete, yani kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye ~eviren 
ae kaslardir. 

Kaslar, hayatm ba§l~masm1 saglar. Ceninin ana rahminden <;Ik-
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masm1 te'min eder. Hayat boyunca insan1 korur. Nihayet kalb adele
lerinin durmas1yla hayat da durur. 

Kaslan her zaman ilahi esrar arasmda saym1~lard1r. Nitekim ilim, 
bu cihaz1 kontrol eden kuvvetin tizerinden esrar perdesini henuz Sl

J!rmaml~tlr. Alimlerin i~tirak ettigi husus, diger sistemler gibi bu sis
temin de hayatm esranm te~kil etmesidir. En basit bir adalevi hare
ketin hatta burun temizlememiz esnasmda. bile meydana gelen fizyo
lojik ameliyenin, bir hidrojen bombasmm terkip ve \!ah~masmdan da
ha ince ve daha kan~1k oldugu ilim erbabmca belirtilmektedir. 

ccAllah'm i1imetlerini birer birer saysamz (bu ne mtimktin? Onu) 
icmal suretiyle bile sayamazs1mz. ~tiphesiz Allah \!Ok yarhgaJ!Cl, ~ok 
esirgeyicidir.)) 

insan vticudu; muhtelif gaye ve vazifeleri bulunan, daha \!e§itli 
birtaklm cihazlara maliktir. Bunlann her biri onu yaratan Allah'm 
kudretini ~tiphe gottirmez bir tarzda isbat etmektedir : 

Vticudu asitlerden ve baz1 zararh tuzlardan tasfiye eden idrar ci
haZl bObreklerden meydana gelir. Bobregin ~ah§mas1, idrar bile§imle
rini kandan ayn·acak tarzdad1r. Bobrek hticreleri, tasavvuru imkans1z 
bir hassasiyet derecesine maliktir. Bu hticreler, kandaki muhtelif nis
bet ve yogunluktaki en kti~tik degi§meleri bile telati eder. 

Mesela kandaki su oram fazlala~mca, hticrelerin faaliyetleri artar 
ve bununla kamn su nisbetinin normale donmesi i\!in idrar fazlala§lr. 
Aym §ekilde bobrekler, kandaki btitiin zararll ve zehirli maddeleri ayl
nrlar. 

Bobreklerde idrfm mesaneye nakleden iki kanal mevcuddur. ilahi 
san'atm cilvelerinden biri de, insamn durU§U nas1l olursa olsun, bu ka

. nallardaki idrarm aksi istikamete geri donmeyi~idir. idrar cihazmm 
sonu, bevlin di§an 91ktlg1 mesanedir. 

insanda tad alma cihaz1 dildir. <;ah§mas1 siimtiksel yap1daki tad 
alma hticrelerinde toplanmu~t1r. Bu kabarc1klar iplik, mantar ve mer
ceksel gibi 9e§itli §ekiller gosterir. Bu kabarc1klan dilin yutak kismm
da bulunan baz1 sinirler beslemektedir. Tad alma sinirleri, yemek es
nasmda tadl alarak beyne iletir. 

Tad alma cihaz1 agzm bidayetinde bulunur. insan diliyle tad al
dlgl gibi konu§ur da. Bir §eyin ac1 veya tatll, ek~i veya tuzlu oldugu
nu dilimizle anlayabiliriz. 

Dilde dokuz bin adet tad alan hticre vardlT. Bunlarm her biri bir-
90k sinirlerle beyine baglamr. Bu durumda sinirlerin saYJlan ve hac
m,i ne olur? 

Aynca bunlarm her birinin miinferiden beyine bildirdigi §eyleri, 
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beyin nas1I bir butun halinde hissediyor ve hemen cevabm1 gonderi
yor? 

Hie; bir gun elinizi dii§iindunuz mu? Nas11 c;all§Iyor ve vazifesi ne
ciir? 

ingiliz ilimler Ansiklopedisl.'nde deniliyor ki : 
<(insan eli, vucudun taoii acaiblikleri arasmda ba§ta gelir. Ger

c;ekten insan eli gibi, rahatllkla c;ah§an ve c;ok c;abuk maharetlerle ha
reket eden bir alet meydana getirmek son derece gu:c; ve hatta imkan
sizdir.» 

En basiti elinize aldlgllllZ bir kitabl c;evirir, okumaya musait bir 
§ekilde durdurursunuz. Tabii hareketle duzen verirsiniz. Kitabm sa
hifelerini de aym rahatllkla ac;ar, kapatlr, degi§ik vaziyete sokarsm1z. 

'Kalemi elinizle tutar, yazm1z1 onunla yazarsm1z. 
·Qataldan blc;aga ve yazl aletlerine kadar insan ic;in luzlimlu olan 

her §eyde onu kullamrsm1z. Pencereyi ac;ar, kapatlr, istediginizi elleri
nizle ta§1rs1mz. Ellerin toplam olarak yirmi yedi kemigi vard1r. Her 
kemiginde on dokuz kas1 bulunur. 

Kaliforniya Universitesi Profesoru Dr. Gordon Haine §Oyle diyor : 
ccHekim, elindeki belirtilerden cismin dahili durumunu ogrenir. 

Mesela normalden daha buyuk bir el, balgam guddelerinin normal c;a
ll§madigmi gosterir. Elin kurulugu, soguklugu ve ust derisinin renk 
degi§imi, deri altl guddesinin noksan ifrazma delalet eder. S1cak; tit
rek ve fazla terleyen eller ise bu guddelerin lfazla ifrazatma delalet 
eder. 

Ei uzerinde siyah beneklerin te§ekkulU, bobrek ustU bezlerinin 
hastallgm1 g6sterir. 

Muayyen bit koku salarak el ayasmm sararmas1 ise, tifo hastah
gma i§B.rettir.n 

Me§hlir bir kalb doktoru §Oyle diyor : 
((Elin terleme ve titreme derecesi, sahibinin kalb rahathgmm du

rumunu ta'yln eder.n 
T1rnaklar da, insanda bulunan en muhim aletlerdendir. Halbuki 

onlara c;ok az kimse onem verir. Hatta bunlarm ne faydas1 var diyen
ler bile vard1r. Halbuki iki bin senedir tlb ve hikmette kendisine mu
rac~at edilen if!ipokrat §i::iyle diyor : 

<<T1rnaklar, ayna gibi insanlarm s1hhat durumunu gosterir.ll 
Bugun dab~ bu soz, degerinden bir §ey kaybetmemi§tir. Nice dok-
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torlar vard1r ki; bir ha.stallga te§his koyamaymca, hastamn tlrnakla
rmdan tutup h¥tahgm nev'ini te§his imkam bulur. 

Morarml§ tlrnaklar, kan azhgma, maviye ~alanlar kalb rahatslz
hgma, t1rnakta siyah noktalarm te§ekkUlii ise, kan dola§·lmmm bozuk 
olduguna i§aret say1lmaktad1r. 

i§ bu kadanyla da bitmiyor. ilim, t1rnaklann kendilerine has va
zifeleri bulundugunu da gosteriyor. Nitekim tlrnaklar parmak u~Iart
m korurlar. Zira oralar tehlikeye en yakm noktaland1r. Aym §ekilde 
parmak· u~lan ~ok · hassastlr. Ttrnaklar olmakstzm ufak §eyleri derle
meye, hatta cildi ka§tmaya imkan yoktur. 

insan viicudu iizerinde ara§tlrma yaplldtgmda, pek ~ok husus 
mii§ahede edilir. insamn §eklen ve ahlaken biitiin hususiyetleri, ferd• 
lerin irsen ald1g1 kromozomlar ta§lr. 

Bunlar, o kadar kii~iik cisimciklerdir ki; §ayet biitiin insanlarm 
kromozonlan bir araya toplansa, bir avuc;tan fazla yer i§gal etmez. Bu 
bfr avu~luk kromozonlar; milyonlarca in~amn §ekil, renk, ozellik ve 
ahlaklarmdaki farkhhgl meydana getirir. 

Garip degil midir ki; yiizeyi birka~ cm2 yi a§mayan insan yiizii 
iizerinde aym tertib iizere bir ba.§ iki goz, burun, ag1z ve iki kulak bu
lunmasma ragmen diinya yarat1lah beri bugiine kadar, ikisinin kesin
likle aym §ekil iizere bulundugu duyulmaml§tlr. Yine garib degil mi
dir ki, hayat1 boyunca her §ahsm parmak izleri digerlerinkinden ayn
dtr. 'i§te ince ve nazik bir nokta. Biitiin bunlar tesadiif eseri midir? 
insail viicudunda; miidebbir, hikmetli ve ulvi bir kuvvetin tevcih ve 
ilham1 olmaks1zm ~alJ~an bir §ey var m1d1r? 

Bundan sonra tesadiifiin yeri kahyor mu hayatta? ... 
Evet, her organ hatta her adele, her hiicre, hatta hiicreyi meyda

na getiren her par~a, Yaratlcmm azametini haykmyor ve Q'nu tes
bih ediyor. Bundan sonra tereddi.idi.ini.iz var m1 artlk? ... (A. Nevfel, 
Allah ve Modern ilim, 109-132) 

--- cOo ---
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80 - Allah; evlerinizi s1z1n H;In bir huzur ve sukun 
yeri yaptl ve size hayvan derilerinden; gerek goc; gunu
nuzde gerek kondugunuz gunde hafifc;e ta~IyacagiiDZ ev
ler, yunlerinden, yapag1lanndan, klllanndan bir zamana 
k adar giyimlik, do~emelik ve ticaret kuma~ I verdi. 

81 - Allah; yarat1klanndan sizin ic;in g6Ig·eler yap
mi~, daglarda siginacaginiz bannaklar var etmi~. sizi Sl

caktan koruyacak elbiseler, harbde muhafaza edecek 
z1rhlar vermi~tir. Musluman olas1n1z diye, size olan nime
tini i~te boylece tamamlami~tir. 

82 - Eger yuz c;evirirlerse; sana du~en, ancak ac;Ik
c;a tebligdir. 

83 - Allah'1n nimetini hem bilirler, hem de inkar 
ederler. Zaten onlarm c;ogu kafirdirler. 

Allah Teala kullan iizerine nimetlerini tamamlad1gm1 zikreder. 
Onlar i<;:in bir siikun yeri alan, s1gmacaklan, gizlenecekleri, ~e§itli fay. 
dalanma yollanyla istifade edecekleri evler yaratml§, onlar i~in hay
van derilerinden evler vermi§tir. Bu evleri seferlerinde kolayhkla ta· 
~1rlar, yolculukta ve ikamette kolayhkla kurarlar. Koyunlarm yiinle
rinden, develerin ve ke<;ilerin k1llarmdan do§emelikler vermi§tir. Ayet-
te ge<;en ( ~lSi ) kelimesi mal anlammdad1r. Bu kelimenin e§ya, 
elbise oldugu da soylenilmi§tir. Sahih olan ise bu kelimenin biitiin 
bunlardan daha §iimullii ve geni§ oldugudur. Zira ondan; do§emelik, 
elbise ve ba§ka §eyler, mal edinilir ve onunla ticaret yap1hr. 

ibn Abbas bu kelimenin e§ya anlammda oldugunu soyler. Miica
hid, ikrime, Said ibn· Ciibeyr, Hakem, Atiyye el·Avfi, Ata el-Horasani1 

Dahhak ve Katada de boyle soylemi§tir. 
Belli, muayyen bir siireye, bilinen bir vakte kadar ... Katade, uAl-
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lah; yarattiklarmdan sizin ic;in golgeler yapml§.» ayetinde, ~lann 
kasdedildigmi soyler. Allah daglarda Sigmaca~niZ Sigmaklar, kaleler 
var etmi§, sizi s1caktan koruyacak pamuk, keten ve _yU.n elbiseler. ~ 
de sizi muha.faza edecek yass1 demirden ve ba§ka §eylerden zrrhlar ver
mi§tir. Selamette olasm1z (kurtulasmiz) diye, size olan nimetini I.ste 
boylece, i§lerinizde size · yard1mc1 olacak §eyleri, ihtiyac; duydugunuz 
§eyleri vermek suretiyle tamamlami§tlr. Biitiin bunlar ona itAat ve 
ibadetinizde size yardimci olsun diye verilmi§tir. Ayetteki 
( · ~ _,...L..i '· ) kelimesini Cumhur : Selamette olasm1z, kurtulasmiz, §ek
linde tefsir etmi§tir. Bu kelimenin lam harfini : Miisliiman olas1mz 
diye, anlammda olmak iizere kesreli olarak okuyanlar da vardtr. Katade 
<<'i§te size olan nimetini ooylece tamamlamt§tlr.» ayeti hakkmda der 
ki: Bu sureye <<ISuret'iin-Niam» ad1 verilir. Abdullah ibn Miibarek ve 
Abbad ibn Avvam'm Hanzala es-Sedlisi kanahyla ... ibn 1\bbas'tan ri
vayetlerine gore o, ( .~ _,...L..i ) kelimesini : Yaralanmaktan kurtula.:. 
stmz diye, anlammda olmak iizere lamm fethast ile okurmu§. ibn Ab
bas'm bu k1raetini Ebu Ubeyd el-Kas1m ibn Sellam, :Abbad'dan riva 
yet etmi§tir. ibn Cerir bu rivayeti iki kanaldan tahric etmi§ ve bu kl
raeU reddetmi§tir. 

Ata el-Horasani der ki : Kur'an ancak araplann bilgisi olc;iisiinde 
indirilmi§tir. !Allah Teala'nm : <<Allah; yarattiklanndan sizin i~in gol
geler yapmi§, daglarda sigmacagmiz barmaklar var etmi§.» kavlini 
gormez misin? Halbuki ovalardan yaratilanlar daha biiyiik ve daha 
c;oktur. Ancak onlar dag ahalisi idiler. Allah Teala'nm: «Yiinlerinden, 
yapag1Iarmdan, k1llarmdan bir zamana kadar giyimlik, do§emelik ve 
ticaret kuma§I verdi.» kavlini gormez misin? Halbuki sizin ic;in bunun 
di§mda yaratmi§ olduklan daha biiyiik ve daha c;oktur. Ancak onlar 
k1l ve yapagllara sahiptiler. Allah Teala'nm : <<GOkten ic;inde dolu bu
lunan daglar gibl bulutlar · indirir.» (Nur, 43) soziinii gormez misin. 
Onlar elbette bundan ho§lamyorlardl. Halbuki kar ile indirilen daha 
biiyiik ve daha ~oktur. Ancak onlar bunu bilmiyorlardl. 'Allah Teala'
mn : «Sizi s1caktan koruyacak elbiseler vermi§tir.)) kavlini gormez mi- · 
sin? Soguktan koruyan daha biiyiik ve daha <;oktur, ama onlar s1cak 
iilkenin ahalisi idiler. 

Eger bu beyan ve bu nimetlerden sonra yiiz c;evirirlerse; onlann 
yaptlklarmdan sana herhangi bir vebal yoktur. Sana dii§en, ancak 
ac;Ik<;a tebligdir ki sen de onlara kal'§I bunu yerine getirdin. Allah'm 
nimetini bilirler. Bunlan kendilerine ihsan edenin Allah oldugunu, 
bunlan kendilerine ba~§layamn 0 oldugunu hem bilirler, hem de in
kar eder ve O'nunla birlikte bir ba§kasma ibadet eder, yard1m ve nz-

Tefsir . C. IX. F . 2il6 
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k1 O'nun gaynsma isnad ederler. Zaten onlarm c;ogu k3.firdirler. ibn 
Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Ziir'a'nm ... Miicahid'den rivayetinde bir 
bedevi Allah ~asulii (s.a.) ne geldi ve ona sordu. Allah Rasulii (s.a.) 
ona ·: «Allah; evlerinizi sizin ic;in bir huzur ve siikun yeri yapt1.» aye
tini okudu. !Bedevi; evet, dedi. Hz. Peygamber: «Size hayvan derile
rinden; kondugunuz zaman hafifc;e ta§1yacagm1z evler verdi.» buyur
du. Bedevi evet, dedi·. Sonra ona yine okudu. Biitiin bunlarda bedevi 
evet, diyordu. Nihayet, «Miisliiman olasm1z diye, size olan nimetini i§
te boylece tamamlaml§tlf.» ayetine gelince, bedevi arkaslm doniip git
ti ve Allah Teala : «Allah'm nimetini hem bilirler, hem de inkar eder
ler. Zaten onlarm c;ogu k3.firdirler. n ayetini indirdi. 

84 - Bir gun; her ummetten hirer $Ahid getiririz. 1n
kar edenlere itiraz i<;in izin verilmez, ozurleri de dinlen
mez. 

85 - 0 zalimler azabl gon1nce; ne hafifletilir, ne de 
miihlet verilir. 

86 - Allah' a ~irk ko~anlar; ~irk ko1?tu.klann1 gorduk
lerinde derler ki : Rlbblmlz, i~te 1?Unlar Seni b1rak1p da 
kendilerine yalvardigimiz 1?eriklerimizdir. Bunlar da on
lara : Dogrusu siz yalanc1larsmiz, diyerek soz atarlar. 

87 -· 0 gun Allah'a arz-1 teslimiyet ederler. Uy'dur
duklan 1?eyler onlardan uzakla~1p gitmi1?tir. 
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88 - Kiifredip te Allah yolundan ahkoyanlara; boz
gunculuk yaptiklanndan dolayl azab iistiine azab artrr
dlk. 

o Zalimler Azab1 Goriince 

'Allah Teala mii§riklerin ahiret yurdunda Allah'a dondiikleri giin
deki durumunu haber veriyor. 0, her funmetten bir §ahid gonderecek
tir ki; bu §ahid, onlann peygamberi olup Allah'tan ahp teblig ettik
lerine kar§Ihk olarak vermi§ olduklan cevaba §ahidlik edecektir. in
kar edenlere itiraz ve oziir beyan etmeleri i~in . izin verilmez. Zira on
lar, yaptlklarmm batll ve yalan oldugunu bilmektedirler. Ba~ka bir 
ayette: <~Bu, onlann konU§amayacaklan giindiir. Onlara izin de veril
mez ki oziir dilesinler.» (Mtirselat, 35-36) . buyurulurken, burada §oyle 
buyurulur : 6ziirleri de ctinlenmez. o §irk ko§mak suretiyle zulme
denler azab1 goriince ne hafifletilir, onlardan ne bir an kesilir, ne de 
onlara miihlet verilip azab onlardan geciktirilir. Bilakis toplanma ye
rinden onlan hesa'bs1z olarak siir'atlice yakalay1verir. Cehennem yet
mi§ bin bagla 9ekilerek getirildigi zaman -ki her bir bag ile beraber 
yetmi§ bin melek vard1r- cehennemin bir par9as1 yaratlklarm kar§l
sma 91kar, oyle bir soluk verir ki dizleri iistii 90kmeyen hi~ kimse kal
maz. Cehennem : Muhakkak ben, Allah ile beraber ba§ka ilah edinen 
her bir inad~l zalim i~in gorevlendirildim ... der ve insanlardan ~e~itli 
~nmflart zikreder. Nitekim bu, bir hadiste belirtilmi§tir. Elonra onlarm 
ti.zerine kapamr ve toplanma yerinden onlar1 ku~un taneyi toplad1~ 
gibi toplar. Allah Teala ba§ka ayetlerde §6yle buyurur : <<BU kendileri· 
ne uzak bir yerden gozti.kti.nce onun kaynayt§ml ve u~ultusunu duya· 
caklardtr. Eller! boyunlarma ba~ll olarak dar bir yerden atlldtklart· za
man orada yok olup gitmeyi isterler. Bugiin bir kere yok olmayt de
gil, bir9ok kereler yok olmay1 isteyin.» (Furkan, 12-14), <cSu9lular ate
§i goriince, ona dii§eceklerini anlarlar ama ondan ka\!acak yer bula~ 
mazlar.» (Kehf, 53), <cO kiifredenler yiizlerinden ve s1rtlarmdan ate§i 
engelleyemeyecekleri ve yard1m goremeyecekleri zamam ke§ke bilse~ 

lerdi. Dogrusu o aniden gelecek ve onlan §a§Irtacaktlr. Bir daha onu 
geri 9eviremeyeceklerdir. Ve onlara miihlet de tamnmayacaktlr.» (En
biya, 39-40). 

Sonra Allah Teala en muhta~ olduklan bir anda tannlanmn on
lardan aynlacagm1 haber vererek buyurur ki: «Allah'a §irk ko§anlar, 
diinyada iken ibadet edegeldiklerini, §irk kO§tuklanm gordiiklerinde 
derler ki : Rabb1m1z, i§te §Unlar Seni b1rak1p ta kendilerine yalvard1-
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g1m1z §eriklerimizdir.» Diinyada iken tapmakta olduklan tannlar da 
onlara : Dogrusu siz yalancilarsmlz. Bize iba.det etmenizi size biz og~ 
retmedik, diyerek soz atarlar. Allah Teala ba§ka ayetlerde: <<Allah'I 
b1rak1p da k1yamet giiniine kadar cevab veremeyecek olana, kendile
rine yap1Ian dualardan habersiz bulunan §eylere tapandan daha sap1k 
kim olabilir? insanlar bir araya getirildikleri zaman bunlar onlara dii§
man kesilirler ve onlann tapmmalanm inkar ederler.>> (Ahkat, 5-6), 
((Onlar kendilerine gii'9 kazand1rsm diye Allah'1 birakarak ilahlar edin
diler. Hay1r, onlar (putlar) kendilerinin ibadetlerini inkar edecekler 
ve aleyhlerine doneceklerdir.» (Meryem, 82-83) buyururken, Ibrahim 
Halil (a.s.) §6yle demi§tir : c<Sonra da k1yamet giiniinde birbirinire 
kiifreder ve kaT§lhkh la'net okursunuz. Varacagm1z yer ate§tir, yar• 
dimc1lanmz da yoktur.». (Ankebut, 25) . Allah Teala bll§ka bir ayette : 
«0 giin ki, Bana ortak kaQuf ettiklerinize seslenin, der. Onlan <;agmr- · 
lar ama hi<; birisi cevab veremez. Aralarma bir w;urum koyanz.» (K.ehf, 
52) buyurmaktadir ki bu hususta ayetler <;olhur. 

<<0 giin Allah'a arz-1 teslimiyet ederler.» ayeti hakkmda !Katade 
ve ·ikrime der tki : 0 giin · al~ahr ve arz-1 teslimiyet gosterirler. Hepsi 
Allah'a arz-1 teslimiyet eder. l§itip itaat etmeyen hi<; kimse yoktur. 
Nitekim Allah· Teala ba§ka ayetlerde §Oyle buyurmaktadir : «IBize gel
dikleri giin; neler goriip i§iteceklE:r! » (Meryem, 38), · ((Su<;lula~ Rab
lanmn huzurunda ba§lan one egilmi§ olarak: Rabb1m1z, gordiik ve 
dinledik. Art1k bizi diinyaya geri <;evir de salih arne( i§leyelim. Ger~ek
ten biz, kesin olarak inand1k, derlerken bir g(irsen.» (Secde, 12), <<Ve . 
biitiin yiizler Diri ve her .§eye Hakim olan Allah'a ba§ egmi§tir:>> (Ta
ha, 111) Yani yiizler al<;allr, boyun eger, Allah'a doner ve arz-1 tesli
miyyet eder. 

<<'0 giin ~llah'a arz-1 teslimiyet ederler. Allah'a bir iftira olarak ta-. \ 

pmagelmekte olduklan §eyler onlardll;n uzakla§Ip, yok olup gitmi§tir. 
Onlara yard1m edecek ve onlan kurtaracak hi<; kimse yoktur. Kiifre~ 

· dip te Allah yolundan ahkoyanlara; bozgunculuk yaptlklarmdan do-' 
layt azab iistiine azab artlrd1k.» Bir azab kiifiirlerinden dolayt, bir azab 
da insanlan Hakk'a tabi olmaktan allkoyduklan i<;indir. Allah Teala 
ba§ka ayetlerde. §oyle buyurur : <<Onlar hem bundan (K.ur'an'a tabi ol
maktah) vazge<;irmeye <;all§Irlar, hem de kendileri ondan uzakla§Irlar. 
pnlar sadece kendilerini helake siiriiklerler de farkma varamazlar.» 
(En'am, 26). Bu, katirlerin · azablannda degi§ik derecelerde olduguna 
delildir. Nitekim mii'minler de cennetteki evlerinde ve derecelerinde 
degi§ik birbirinden farkh mertebelerdedir. Allah Teala ba§ka bir ayet-
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te §6yle buyurur: «Buyurur ki: Hepiniz i~in katmerlidir. Ne var ki 
bilmezsiniz.)) (A'raf, 38). 

Hafiz Ebu Ya'la der ki : Bize Sureyc ibn Yfulus'un... Abdullah 
(ibn Mes'ud) dan rivayetinde o, «Onlara azab iistune azab art1nnz. 
ayeti hakkmda §Oyle demi§tir : Kapek di§leri uzun hurmalar gibi olan 
akrepler (onlar i~in) artmhr. Yine HM1z Ebu Ya'la'mn Sureyc ibn 
Yunus kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, «Onlara a:zab tis
tune azab artirmz.)) ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Bu, Ar§'in uzerin
de ate§ten be§ nehirdir. Onun bir kismiyla gece, bir diger kismiyla 
gunduz azab olunurlar. 

89 - 0 gun; her iimmetten bir ki~iyi aleyhlerine ~a
hid tutanz. Seni de onlann uzerine tastamam ~ahid ola
rak getirdik. Sana; her ~eyi ac;aklayan, hidayet ve rahmet, 
miisliimanlara da bir mujde olan kita;bl indirdik. 

Allah Teala kulu ve el~isi Muhammed (s.a.) e hitaben buyurur 
ki : «0 gun; her ummetten bir ki§iyi aleyhlerine §ahid tutanz. Seni 
de ummetin uzerine tastamam §ahid olarak getirdik. )) Ey Muhammed, 
o gunu an. 0 giiniin korkusunu, Allah'm o giinde sana verecegi yuce 
§eref ve yiice makam1 an. Bu ayet, Abdullah ibn Mes'ud'un Allah Ra
sulii (s.a.) ne Nisa suresinin ba§ kiSmim okudugu zaman ula§mi§ ol
dugu ayete benzemektedir. ibn Mes'ud, «Her iimmetten bir §ahid kil
digimiz ve onlara da seni §ahid getirdigimiz zaman (bakahm) nice 
olacak?)) (Nisa, 41) ayetine ula§ti~nda Allah Rasulii (s.a.) : Bu sana 
yeter, buyurmu§tur. ibn Mes'ud (r.a.) der ki : Dondiim bir de ne go- · 
reyim (Allah Rasulii'niin) gozlerinden Ya§ bo§annn§. 

«Sana her §eyi ag1klayan kitabi indirdik.)) ayeti hakkmda ,ibn Mes'
ud : ~u Kur'an'da bizim igin her ilim ve her §ey agiklanmi§tir, derken 
Mucahid : Her helal ve haram a·giklanmi§tlr, der. ibn Mes'ud'un sozii, 
daha gene! ve daha §UmuUudur. Zira Kur'an ge~mi§lerin haberlerin
den faydah her ilmi, geleceklerin ilmini, her helal ve haramm hiik
miinii, din, diinya, ya§ama ve ahiretlerine dair i§lerde insanlann muh-
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tac; olduklan her §ey1 1c;me almaktad1r. Kalbler ic;in bir hidayet ve 
rahmet, miislfunanlara da bir miijdedir bu kitab. Evzai der ki : «Sana 
her §eyi ac;1klayan kitabl indirdik.» ayetiyle ifade edilen ac;Iklama SUn
net iledir. 

«Sana; kitab1 indirdik.» ayeti ile «Seni de onlann iizerine tasta
mam §ahid olarak getirdik.» kavlinin beraber getirilmi§ olmasmm hik
metine gelince; en dogrusunu Allah bilir ama buradan maksad §Udur: 
Sana indirmi§ oldugu kitabm tebligini sana farz k1lm1§ olan (Allah) 
k1yamet giinii bunu sana .soracaktlr, «Andolsun ki; kendilerine pey
gamber gonderilmi§ olanlara da soracag1z, peygamber olarak gonderi
lenlere de.>> (A'raf, 6), «Rabbma andolsun ki, onlarm topuna soraca
giz; yapmakta olduklan §eyleri.n (H1cr, 92-93), «Allah, peygamberleri 
toplad1g1 giin §6yle buyurur : Size ne cevab verildi? Onlar da : Bizim 
bir bildigimiz yoktur, dogrusu gayblan bilen Sensin Sen, derler.» (Ma
ide, 109), «Kur'an'I (okuyup ona uymay1) sana farz kilan ~llah el
bette seni donecegin yere dondiirecektir.>> (Kasas, 85). Sana, Kur'an'1 
tebligi vacib kllan elbette klyamet giinii seni kendine dondiirecek, se
nin iizerine farz k1lm1§ oldugunu yerine getirip getirmedigini sana so
racaktlr. Bu; ayetin ac;1klamasmdaki kavillerden biridir ve giizel bir 
ac;1klamad1r. 

90 - Muhakkak ki Allah; adaleti, ihsan1, yak1nlara 
vermeyi emreder. Hayas1zhgi, fenahg1 ve taeykinhgi ise ya
saklar. iyice dinleyip tutas1n1z diye ogut verir. 

Adalet ve ihsan 

Allah Teala kullarma; miisavat, e§itlik ve adaleti emrettigini, iyi
lige c;ag1rdigm1 haber verir. Nitekim ba§ka ayetlerde §Oyle buyurmw~
tur : «Ceza verecek olursamz, size nas1l ceza verildi ise siz de oylece 
ceza verin. Sabrederseniz elbette bu, sabredenler ic;in daha iyidir.)) 
(Nahl, 126), <<Bir kotiiliigiin kar§Illgi, ona denk bir kotiiliiktiir. K.im 
de bagi§lar ve ban§I saglarsa, ecri Allah' a aittir.>> (~ura, 40), «Yara
lamalara kisas vard1r. Kim de, hakkmdan vazgec;erse; o kendisi ic;in 
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bir kefarettir.•> (Maide, 45). AdaJetin me§rliiyetine ve ihsana ~agir
maya delalet eden bu ve benzeri ayetler ~oktur. ibn Abbas'tan riva
yetle ·Ali ibn Ebu Talha, ayetteki adaletiri; Allah'tan ba§ka tann ol
madigma §ehadet etmek, oldugunu sayler. Siifyan ibn Uyeyne der ki: 
Burada adalet; Allah i~in amel i§leyen herkesin gizli ve a~lk amelleri
nin e§itligidir, ihsan ise; gizlide i§lediginin, !:1.\!Igmdan daha giizel ol
masidir. Hayas1zhk ve fenahklarda ise a~1k i§lerinin gizlisinden daha 
giizel olmas1d1r. 

«Yakmlara vermeyi emreder.)) ayetinde Allah Teala, s1la-i rahm 
ile emretmektedir. Nitekim ba§ka bir ayette §6yle buyrulur: «Yakm
lara hakkm1 ver. Miskine, yolcuya da. Ama sac;1p savurma.» (isra, 26). 
Allah Teala : «Hayasizllgt, fenahgi yasaklar.)) buyurur ki; ayetteki 
( ~1_,.4)1 ) kelimesi, haram k1lman §eylerdir. ( . ~1.}3.1 ) ise; ha
ram kllU~an bu §eyleri yapanlardan zahir olan, ortaya \!Ikanlardlr. Bu 
.£ebepledir ki ba§ka bir yerde §6yle buyrulmu§tur : «De ki : Rabb1m, 
ac;1g1yla gizlisiyle tiim hayas1zhklan hara.m kilmi§tlr.)) (A'rat, 33) ayet-
teki ( ~I ) kelimesine gelince : Bu; insanlara zulmetmek, hakslz
llk etmektir. Bir hadiste §Oyle buyrulur : Ahirette sahibi ic;in biriktiri
len ceza ile beraber diinyada Allah'm cezas1m c;abukla§tirmasma zu
liim ve s1la-1 rahm'i terketmekten daha lay1k ba§ka bir giinah daha 
yoktur. 

Allah Teala size emretmi§ oldugu hay1rlan ve s~ze yasaklamt§ ol
dugu kotiiliikleri iyice dinleyip tutasm1z diye ogiit vermektedir. f}a'bi'-

. nin ~iiteyr ibn ~ekel'den rivayetle soyledigine gore; o, ibn Mes'ud'un 
§6yle dedigini duymu§: Kur'an'daki en cami ay~t, Nahl suresindeki 
«Muhakkak ki Allah; adaleti, ihsam .. . emreder.•> ayetidir . .ibn Mes'
ud'un bu soziinii ibn Cerir rivayet eder. «Muhakkak ki Allah; adaleti, 
ihsam emreder .. . )) ayeti hakkmda Katade'den rivayetle Said §6yle di
yor : Cahiliyye halkmm yap1p giizel gordiigii hie; bir giizel huy yoktur 
ki; Allah onu emretmi§ olmasm. Yine onlarm aralarmda birbirlerini 
ay1playageldikleri hie; bir kotii huy yoktur ki;· Allah onu yasaklami§ 
olmasm. Allah Teala ancak ahlakm adisini ve yerilmi§ olanlanm ya
saklami§tlr. ·Ben de derim ki : Bu sebeple bir hadiste : Muhakkak Al
lah iistiin ahlakl sever ve adisinden ho§lanmaz, buyrulmu§tur. 

H8.f1z Ebu Nuaym, «Ma'rifetu's-Sahabe)) adh kitabmda der ki : 
Bize Ebu Bekr Muhammed ibn Feth el-Hanbeli'nin ... Abdullah ibn 
Umeyr'den rivayetine gore; o, §6yle anlat1yor: Eksem ibn Say:fi'ye Hz. 
Peygamber (s.a.) in c;1ktlg1 (peygamber oldugu) haberi ula§tl ve Ek
sem Hz. Peygamberin yamna gitmek istedi. Kavmi anti gitmeye b1-
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rakmad1 ve: Sen bizim buyugumuz~un, elbetta ona gidecek degilsin, 
dediler . . Eksem : Benden ona, ondan da bana teblig edecek (haber ula§
tiracak) birisi gitsin, dedi. iki ki§i se~ildi de Hz. Peygamber (s.a.) e 
vardilar. Biz Eksem ibn Sayfi'nin el~ileriyiz. 0 sana :. Sen kirnsin, sen 
nesin? diye soruyor, dediler. Hz. Peygamber (s.a.) : Benim kim oldu
guma gelince; Ben Abdullah oglu Muhammed'im. Ne olduguma gelin
ce; ben :Allah'm kulu ve el~isiyim, buyurup onlara : «Muhakkak ki AI"' 
lah; adaleti, ihsam, yakmlara vermeyi emreder. Hayasizligi, fenaligi 
ve ta§kmhgi ise yasaklar. iyice dinleyip tutasmiz diye agut verir.» aye
tini okudu. Onlar: Bu sazu bize tekrarla, dediler. Hz. Peygamber bu
nu onlara tekrarlad1 ve nihayet ezberleyip Eksem'e vardllar ve: Nese
bini yukseltmek istemedi. Biz nesebini ara§tlrdlk ve onun temiz ne
sebli, Mudar i~inde §erefli oldugunu garduk. Bize bir tak1m kelimeler 
soyledi ve biz bu kelimeleri i§ittik, dediler. Eksem bu kelimeleri i§itti
ginde: Muhakkak ben onun mekarim-i ahlak ile emrettigini, ahlakm 
ay1plananlanm yasaklad1gm1 garuyorum, inamyorum. Siz bu i§te ba§
lar (ilk, onde gidenler) olunuz, kuyruklar olmaymlz, dedi. 

Bu ayet-i kerime'nin nuztilu hakkmda hasen bir hadis varid ol
ffiU§tur. Bu hadisi imam Ahmed §ayle rivayet eder : Bize Ebu Nadr ... 
Abdullah ibn Abbas'tan rivayet etti ki o, §ayle anlatlyor : Allah Rasu
lu (s.a.) evinin avlusunda otururken Osman ibn Maz'un ona ugrad1 
ve Allah Raswu (s.a.) ne tebessum etti. Allah Rasulu (s.a.) ona: Otur
maz m1sm? buyurdu. 0; evet, otururum, dedi. Allah Raslulu , (s.a.) 
onun kar§Isma oturdu. Onunla konu§urken Allah Rasulu (s.a.) birden 
gozunu goge kald1rd1. Bir sure gage baktl. Sonra gozunu indirmeye 
ba§ladl ve sagmda bir ·yere indirdi. Allah Rasulu (s.a.) beraber otur
dugu Osman'm yamndan aynllp gozunu indirdigi yere gitti. Saylene
ni anlamak istermi§. gibi ba§Im . sallamaya ba§lad1. ibn Maz'un, ona 
bak1yordu. Hz. Peygamber ihtiyacm1 giderip soyleneni anlad1ktan son
ra Allah Rasulu (s.a.) birinci kere yapt1g1 gibi gazunu yine gage kal
dirdi. Ta'kib ettigi gokte kayboluncaya kadar gazuyle ta'kib etti. ilk 
oturdugu yerde duran Osman'a yaneldi. Osman ibn Maz'lln : Ey Mu
hammed, seninle ni~in beraber oturuyordum? Bugunku yaptlgm gi
bisini daha once gormemi§tim, dedi. Hz. Peygamber : Beni ne yapar
ken gord·iin? diye sordu. ibn Maz'un: Gardum ki gazunu goge diktin. 
Sonra indi-rdin, sag tarafmda bir yere ~evirdin. Ona dogru aynhp git
tin ve beni terk ettin. Sana soylenen bir §eyi iyice anlamak istermi§ 
gibi ba§Inl sallamaya ba§ladm, dedi. Hz. Peygamber: Bunu sezdin mi? 
diye sordu~ Osman evet, dedi. Allah Rasulu (s.a.) buyurdu ki: Biraz 
once sen otururken bana Allah'm el~isi geldi. Osman : Allah'm el~isi 
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mi? diye sordu da, o evet, buyutdu. ibn Maz'un: Sana ne dedi? diye 
sordu. Hz. Peygamber: «Muhakkak ki Allah; adaleti, ihsaru, yakm
lara vermeyi emreder. Hayasizhg,., fenahg,. ve ta§kmligi ise yasaklar. 
iyice dinleyip tutas1mz diye ogiit verir.)) buyurdu. Osman ibn Maz'
un der ki: i§te o zaman iman kalbime yerle§ti ve Muhammed (s.a. i 
sevdim. Bu hadisin isnad1 ceyyid, muttasll ve hasen'dir. isnadda mut
tasll bir sema' (i§itme) beyan edilmi§tir. Hadisi ibn Ebu Hatim de Ab
diilhamid ibn Behram kanahyla k1sa olarak rivayet etmi§tir. Bu k<r 
nuda Osman ibn Ebu'l~As es-Sekafi'den ba§ka bir hadis daha rivayet 
edilmi§tir ki imam Ahmed bu hadisi Esved ibn Amir kanallyla ... Os
man tbn Ebu'l-As'dan rivayet eder. Bu hadiste ibn Ebu'l-As §6yle an
latiyor: Allah Rasulii (s.a.) niin yamnda oturuyordum. Birden g6zii
nii dikti (gozii sabitle§ti) ve §6yle buyurdu : Bana Cibrll geldi ve §U 

· ayeti §U surede §uraya koymam1 emretti... «Muhakkak ki Allah; ada
leti, ihsam, yakmlara vermeyi emreder ... l> bu hadisin isnadmm zaran 
yoktur. Herhalde ravilerden §ehr ibn Hav§eb'in yamnda iki §ekli ile 
mevcud olsa gerekir. En dogrusunu Allah bilir. 

--·------- i Z A HI -----

ikinci Mes'ele: Bu ayetin tefsirinde ibn Abbas (r.a.) §Oyle demek
tedir : Baz1 rivayetlerde adalet; Allah'tan ba§ka bir ilah olmad1g,.na 
tamkhk etmek, ihsan ise; farzlan eda etmektir. Aym zat bir ba§ka ri
vayette adalet; benzerleri reddetmen, ihsan da goriiyormu§<;asma AI
lah'a kulluk etmen, kendin ic;in istedigini ba§kalan i<;in de istemen; 
mii'min iseler imanlarmm artmasm1, katir iseler miisliiman bir kar
de§in olmalanm istemendir, demektedir. Bir iic;iincii rivayette ise ada
letin tevhid, ihsanm da bu konuda ihlash olmak oldugunu soylemek
tedir. Diger ulema ise adaletin fiillerde, ihsamn da si:>zlerde olacagm1, 
sadece adaletli olam i§le, ihsam soyle demek istemektedirler. «Akra
baya vermek>> soziine gelince; bu, akrabaya malla, eger yoksa dua ile 
yardim etmektir. «Hayasizhgi, fenahg1 ve ta§kmhgi ise yasaklar)) ciim
lesine gelince; bu <;irkinliklerin, zina veya cimrilik veya kii<;iik olsun 
biiyiik olsun, sozlii veya fiili olsun giinahlar oldugu soylenmektedir. 
<<Miinker» in Allah'I inkar etmek veya Kur'an ve Siinnet'te bilinme-

. I 

yen giinahlardan ibaret oldugu soylenmektedir. cc.Bagy» kelimesinin 
ise; kibir ve zuliim veya bir insana haks1zhk etmek oldugunu ileri sii
renler vard1r. 
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§unu bilelim ki, yap1lmas1 istenenler de yasaklananlar da ~oktur. 
Belli bir lafz1 belli bir manaya aldig1m1z zaman, §ayet bu laf1z ile bu 
mana arasmda bir ilgi varsa bu tefsir gti.zel olmaktad1r. Eger bOyle 
bir ilgi yoksa bu tefsir dogru olmaz. Eger adaleti bir mana ile, ihsam 
bir ba§ka mana ile allrsak, bu kelimelerin bu manalara uygun oldu
gunu a~1klamam1z gerekir. Bu uygunlugu belirlemedigimiz sti.rece bu 
tefsir mti.cerred indi bir yorumdan ibaret kallr ve bu laftzlara verilen 
manalarm biri bu kelimeler i~in digerlerinden daha uygun olmaz. Go
rti.lti.yor ki yukanda verilen manalar, bu ayetin tefsirinde pek gu~lti 
degildir. Ben diyorum ki, bu ayetin zahiri manas1 Cenab-1 Allah'm ti~ 
§eyi emrettigini gosterir. Bunlar adalet, ihsan ve akrabaya yard1md1r. 
U~ §eyi de yasaklami§tlr: Bunlar aa ~irkin i§ler, fenahk ve azgmhk
hr. 0 halde adalet, ihsan ve akrabaya yard1m etmek birbirinden farkll 
§eyler olmalldir. Fenahk, azgmhk ve ~irkin i§ler de ayn §eylerdir. Qiin
kti. atif farkhhgi gerektirir. Adalet ifrat ve tefrit noktalarmm or
tasmda bir durumdan ibarettir. Bu her §eyde gozetilmesi gerekli bir 
noktadir. Bu konuda sezti. biraz daha a·~maliyiz: Yukti.mliilti.k konusu 
olan haller ya i'tikadla ya da amellerle ilgili olur. i'tikadla ilgili hal
lerin tti.mti.nde adalete riayet edilmelidir. Bu konuda birka~ gorii§ bu-
1 unmaktad1r : 

1) Adalet cda ilahe illallahn demektir. Bir ilahm olmad1gm1 soy
lemek mahza inkard1r. Birden fazla ilahm olduguna inanmak ise §irk 
kO§mak ve te§bihtir ki her ikisi de zemmedilmi§tir. Bir ilahm oldugu
na inanmak ise adalettir ve la ilahe illallah'da ifadesini bulmaktadir. 
Bu g(}rti.§ ibn Abbas (r.a.) m gorii§ti.dur. 

2) Allah'm var olmad1gma O'nun bir §ey de olmad1gma inanmak 
bir inkard1r. O'nun bir cisim, cevher, organlardan olu§an ve bir me
kanda bulunan bir varllk olduguna inanmak ise te§bihtir. Cisim, cev
her, organ, par~a ve mekandan munezzeh bir ilah'm varhgma inan
mak ise adalettir. 

3) ilim ve kudret gibi s1fatlan olmayan bir Allah'a inanmak in
kardir. IA.llah'm s1fatlarmm SQnradan olma ve degi§ken olduguna inan
mak da te§bihtir. Allah'm sonradan olma ve degi§ken olmayan, ilim 
kudret ve hayat gibi s1fatlan olduguna inanmak ise adalettir. 

4)' insamn hi~ bir giicu ve ihtiyan olmad1gma inanmak cebrdir. 
Kulun, fiillerinde bag1ms1z olduguna inanmak da tam bir kaderdir. 
Kul fiilini Allah'm kendisinde ya§attlgl kudret ve iradesiyle kendisi i§
ler demek ise adalettir. 

5) Allah, kullanm hi~ bir giinahmdan dolay1 yargtlamaz, demek 
biiyti.k bir gev§ekliktir. Allah, muti bir kulunu i§ledigi bir gunahtan 
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dolay1 cehennemde sonsuza dek yakar, demek de btiyiik bir baskld1r. 
Allah kendinden ba§ka bir ilah olmad1gma inanan ve bunu soyleyen 
kimseyi cehennemden <;Ikar1r, demek ise adalettir. Fiillerde adalete ri
ayet etmeye de birkac; misal verelim : 

1)' Teklifin olmad1gm1 iddia eden baz1lan, Insamn herhangi bir 
taatla ugra§masl, herhangi bir gtinahtan kac;mas1 gerekmez. Allah kul
lanna herhangi bir ytiktimltiltik ytiklememi§tir, demektedirler. Baz1 
hintliler, Ma'neviyye'den bir k1sm1 da, insamn nefse hO§ gelen· her §e
yi terketmesi, kendine c;okc;a eziyet etmesi, insan tabiatmm kendisine 
meylettigi her bir §eyden uzak durmas1 gerektigini ileri stirmektedir
ler. Hatta baZ1 hintliler kendilerini yak1yor, dagdan a§agiya atlyorlar. 
i§te bu iki yol batlld1r. Adalet ise Hz. Muhammed'in getirdigi yoldur. 

2) Hz. Musa (a.s.) mn dininde katlllk, Hz. isa (a.s.) mn dininde 
de yumu§akllk gortilmektedir. Orta yol ve mahza adalet Hz. Muham
med (s.a.) in dinidir. Rivayete gore Hz. Musa'mn dininde kasden adam 
oldtirmenin tek cez·as1 k1sas olurmu§ .. Hz. isa'mn dininde de bagi§la~ 
ma varmi§. Bizim dinimizde ise k1sas da, diyet de, af da mtimktindtir. 
Keza Musevilik, hay1z halindeki kadmdan tamamen kac;mmayt gerek
tirir. Hr1stiyanllk da hay1zh kadmla cinsi birle§imde bulunmayt helal 
k1lar. islam ise kirli kanlarla mikrop kapmamas1 ic;in haytzh kadmla 
cima etmeyi yasaklar. Fakat i§i onu evden <;Ikarmaya kadar da ·gottir
mez. 

3) Allah Teala, «Boylece Biz, sizi orta bir timmet k1ld1k.» Yani 
her §eyde ifrat ve tefrit noktalarmdan uzak kild1k, demektir. <eVe on
lar ki, harcadiklarmda ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasmda 
orta bir yol tutarlarl), eli s1k1 olma; btisbtittin eli ac;1k da olma, demek
tedir. Hz. Peygamber (s.a.) ibadette ileriye gidince, «Taha, Biz Kur'
an'I sana gtic;ltik c;ekesin diye indirmedikl) buyurmakta, bazilan i§i gev
§ek tutunca da «Biz sizi ba§l bo§ yarattlgimlZl m1 samyorsunuz?n bu
yurmakta, adalet ve orta yoldan aynlmamam1z1 istemektedir. 

4) ' Bizim dinimiz stinnet olmayi emretmi§tir. Qtinkti o uzvun ba
§1 c;ok duyarh bir cisimdir. Onun ic;in de birle§me anmda fazla zevk 
ahmr. 0 deri o uzuvda kalml§ olsa organ a§m duyarll ve gtic;lti olur, 
kuvve-i §eheviyye a§mllga meyyal olarak · kahr. Bu deri kesildigi za
man ise bu organ <;Iplak olur, elbise ve diger cisimlere dokuna doku
na duyarllllg1 zay1flar, birle§me He alman zevk azallr, bu konuda ar
zu azallr. Sanki §eriat bu zevki azaltmak ic;in stinneti emretmi§tir. Ta 
ki insanm cima' arzusu, meyli normal olsun, bu arzu insam kaplann§ 
olmasm. 0 halde Ma'neviyye'nin yaptlg1 gibi kisirla§ma ve organlan 
yok etme ifrattlr, dogru degildir. 0 deriyi oldugu gibi b1rakmak, bu 
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zevki gii~lendumede a§mhktlr. Siinnet olmak ise orta yol ve adalet
tir. Bunlarla da anla§Ihyor ki, her haliikarda adalete riayet etmek ge
·reklidir. Nitekim «Yer ve gokler adaletle ayakta durur)) sozii me§hfu
dur. Bunun manas1 §Udur: Unsurlarm miktarlan birbirine denk ol
mayip bir kiSmi digerinden nicelik ve nitelik bakimmdan daha fazla 
olsayd1, fazla olan az olam istila eder, otekisi zay1f dii§er neticede bii
tiin maddelerin tabiatleri galip olan maddenin · tabiatine donii§iirdii. 
Eger · giine§in diinyaya olan uzakhg1 §imdikinden daha az olsayd1; bu 
diinyada s1cakhk korkun~ dereceye vanr, her §ey yanard1. Bunun tarn 
tersine §irndikinden daha uzak olsayd1, diinyarnizi soguk ve buz kap
lardi. Yildizlarm hareketi, siir'atli ve ag1r olmas1 da boyledir. <;iinkii 
onlardan bir tanesi §imdikinden farkh olsaydi, bu diinyanm diizeni 
bozulurdu. Bunlarla soylenen o soziin dogrulugu anla'§Ilrni§ oluyor. Bii
tiin bunlar, adaletin hakikatine kiSa bir i§arettir. «ihsan)) a gelince; 
fazla adalet bazan iyilik, bazan da kotilliik olur. Mesela, taatta adalet 
'farzlan i§lemektir. Bunlara ilave yapmak ise yine sevabt1r, ihsan nev'
indendir. Hulasa ibadetlerde nicelik ve nitelik bak1rnmdan ilave yap
mak ihsandtr. <;iinkii Cebrail (a.s.) Hz. Peygamber (s.a.) e ihsam sor
dugunda, Peygamber Efendimiz: ihsan; Allah'I goriiyormu§Sun gibi 
O'na kulluk etmendir. Her ne kadar sen O'nu gormiiyorsan da 0 seni 
goriiyor, buyurmw~tur. 

Ni~in bu manaya ihsan denmi§tir? 
Cevab : <;iinkii insan ibadette ileri gitmekle sanki kendine ihsan

da bulunmaktact1r. ozet olarak adalet; hay1rlan vacibler ol~iisiinde i§
lemek, ihsan da; nicelik, nitelik, benimseme, ibadetlere engel olan §ey
leri ortadan kald1rma, ubudiyyet ve rububiyyet makamlannda istig
rak bakimmdan ibadetlerde ileri gitmektir. 

GOrilliiyor ki, bizim a~Ikladigimlz manas1 ile ihsan kelimesinde, 
Allah'1 ta'zirn, mahlukatl sevmek manalan da bulunmaktadir. Allah'
m mahlukatma ac1rna ve onlan sevmenin ~ok ~e'§itleri oldugu ~Iktlr . 

. i§te bu sevgi ve §efkatlerin en biiyiigii, en §ere1lisi akrabaya yard1m 
etmek oldugu i~indir ki, Yiice Allah «Akrabaya yard1m etmeyill em
retmi§tir. Buraya kadar, Allah'm emiettigi ii~ §eyden bahsettik. Al
lah'm yasakladigi ii~ §ey ise ~irkin i§ler, fenihk ve azgmhktlr. Bu ko
nuyu da biraz apklayahm : Allah Teala, insan nefsine dort kuvve yer
le§tirmi§tir. Bunlar hayvani §ehvetler, yirticihk derecesinde gazab, §ey
tani vehim, meleki aktldir. Bu dordiincii kuvveyi insamn terbiye et
mesi gerekmez. <;iinkii bu, meleklerin cevherinden, kudsi, ulvi ruhlarm 
sonu~lanndandir. Terbiyeye muhta~ olan, diger ii~ kuvvedir. ~hevi 
kuvve, §ehvani Iezzetlerin· elde edilmesine te§vik eder. Bu nevi kuvve 
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\!irkin i§lere aittir. <;iinkii Cenab-1 Allah zinaya, · ~irkin i~ler ve ne 
kotii yoldur.)) demektedir. Ayetin <<Hayas1zhg1 men'eder klSmmda da 
§ehevi lezzetleri §eriatm izni dl§ma ~1karak elde etmek Kasdedilmek
tedir Kuvve-i gazabiyye ise daima diger insanlara da kbtiiluk, eziyet 
d'okundurmaya ~ah§lr. ~iiphesiz insanlar bunu fena bulurlar. Fenahk, 
kuvve-i gazabiyyenin etkilerinde meydana gelen ifrattan ibarettir ~ey
tani vehim giiciine gelince, bu da devamh olarak insanlara iisttin ol
maya, onlarm online ge~meye ~ah§lr. Azgmhktan kas1d da budur. GO
riiliiyor ki; ayette ge\!en ii~ kelime, bu ii~ kuvvenin durumuna uymak
tadlr. ilgin\!tir ki baz1 zevat, bu ii~ giiciin en degersizinin §ehvet ol
dugunu, ortasmm gazab, en yiikseginin de vehim oldugunu, onun i\!in 
Yiice Allah'm bu s1raya uyarak, §ehvetin neticesi olan 9irkin i§lerle 
ba§lad1gm1 sonra gazabm sonucu olan fenahg1 daha sonra da vehmin 
neticesi olan azgmhg1 zikretmi§ oldugunu soylerni§lerdir. (Fahreddin 
Razi, Mefatih el-Gayb, XX, 101-104) 

Bu Kur'an, bir iimmeti meydana getirmek ve bir toplum nizam1 
kurmak i9in gelmi§tir. Bir diinya in§a etmek bir sistemi hakim kll
mak i9in gelmi§tir. Bu Kur'an, alem§iirnul bir insanhk davas1 olarak 
gelmi§ 1rk, cins ve kabile taassubundan tamamen uzak alem§iimul 
bir ideal olarak .ortaya 91krn1§tlr. Bu davada yegane bag akide bagl
dlr, kavmiyet bagmm, taassubun yerini inan~ alml§tlr. 

Bunun i9in cemiyetlerin ve cemaatlarm birligini te'min eden 
prensibler getirmi§ ferdlerin ve milletlerin giivenligini garanti altma . 
alan bir sistem kurmu§, verilen sozleri, yap1lan ahidleri ve kar§Ihkh 
muamel~leri diizenleyen te'minatlar getirmi§tir. 

Bir adalet esas1 getirmi§ ki her ferdin, her toplumun ve her mil
letin kar§lhkll ·muamelelerinde degi§mez ol\!ii olarak yerini alml§, 
istek ve heveslere gore yon degi§tirmemi§, sevgi ve nefretlere . a yak 
uydurmarni§, akrabahk ve yakmhk baglanna gore ayarlanmarm§, zen
gin fakir aymm1 gozetmemi§, kuvvetli ve zay1f farkm1 nazar-1 f'ti
bara almarnl§. Hepsini ve her §eyi tek bir ol9iiye g6re ol9rnii§ ve de
gerlendirmi§, her §ey i9in bir tek mizan tamyarak yolunda azimle 
ilerlemi§. · 

«Adaletin)) yam s1ra «ihsan)) getirmi§, kesin ve §a§rnaz adalet Ol-
9iilerinin katlhgmm . yerine inceligi ve letateti koymu§, miisamaha 
etmek isteyen herk~sin online kapllan a91k tutmw~. goniil almayi ve 
nefislerdeki kinleri yok etmeyi normal kabul etmi§ adaletin otesine . 

· gec;mek ve boylece bir yaray1 tedavi etmek veya fazilet kazanmak 
isteyenlerin online engeller dikmemi§tir .. 

:ihsan mefhumunun anlam1 son derece geni§tir ... Bir kere her iyi 
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i§ ihsana girer. ihsan il3 emir ise her muameleyi i~ine ahr, her i§i ih
tiva eder. Kulun Rabbi ile alan miina.sebetlerinde, kulun kendi aile
siyle olan miinasebetlerinde, ki§inin taplumla olan ili§kilerinde ve fer
din bilumum insanhk ile alan alakalarmda ih.samn yeri vard1r. Klsa
casl her tiirlii hayat olaylanm ihtiva eder ... 

Yakmlara yard1mda bulunmak da ihsand1r. Burada akrabalara 
yard1m1 ozellikle zikretml§ ki onemini a~1ga ~1karsm. Bu yardlmla§
ma, akraballk taa.ssubuna dayall bir yard1mla§ma olmay1p merkezden 
muhite dagru geni§leyen 'islami yard1mla§ma ve dayam§rna kaidesine 
gore kurulan bir sistemdir. -islam bu dayam§mayl kendi ozel diizenl
ne gore tanzim eder. 

«Hayas1zhg1, fenahgl ve ta§kmhgl yasaklar .. . » Metinde ge~en 

( ,.\.!..:..j ·) kelimesi, haddi a§an her tiir ta§kmhk i~in kullamhr. Bir de 
bu kelimenin c;ogunlukla kullamlageldigi fuhu§ anlam1 vard1r ki 1rza 
tecaviizii. ifade eder. Asllnda a da bir ta§kmhk ~e§ididir, haddi a§mayl 
ve a§m gitmeyi ifade eder. Bu yiizden ( ,.\.!..:..j ) kelimesi ozellikle bu 
anlama kullamhr. ( .f:... ) ise insan f1tratmm ho§ kar§Ilamad1g1 
her tiir fenahg1 i~ine ahr ki §eriat-I islamiyye de anlan ha§ J{af§Ilamaz 
ve bunun i~in yasaklar. Ama baz1 zamanlar alur ki insan f1trat1, yo
lunu yitirir ve neyin f1trata uyg-un aldugunu, neyin uygun olmad1gm1 
kestiremez bu durumda dahi §eriat-1 'islamiyye oldugu gibi kahr ve sa
pltmayan f1tratm temsilcisi olarak gorevini ifa eder. (,. ~ ) keli· 
me.c;i ise zulmO., ta§kmh~l ve hakk1, adA.leti ~igneyen her ~e§it az·gmhgl 
ifA.de eder. 

Hi~t bir toplumun hayat1, fenahk ta§kmllk ve hayA.s1zhk esA.slar1 
tizerine klim olamaz. BtitO.n anlam1yla birlikt e hayA.s1z1i~m reva~ bul· 
dugu ve yaygmla§tlgl bir cemiyetin ya§amasl imkA.ns1zd1r. rBt1tt1n al
datlclhgl ile fenallgm ve her tiir sonuclanyla birllkte ta§kmhgm hA.
kim olup ta a cemiyetin ayakta durdugu goriilmemi§tir. 

Belli bir miiddet sonra insan f1trat1 bu y1klc1 amillere kar§l mu
hakkak harekete ge~er ve direnir. Bu y1k1c1 .kuvvetin giicii neye va
nr.sa varsm ve put~u diktatorler diizenlerini karumak ic;in ne kadar 
~abalarlarsa c;abalasmlar, muhakkak bu direni§ bir gun ba§an kaza ... 
mr. Be§eriyet tarihi tamamen bu dirili§ ve silkini§ hareketleriyle do
ludur. Evet hayas1zhga, ta§kmhga ve fenahga kar§l yap1lan direni§ 
ve dirili§ hareketlerinden ibarettir. Bir miiddet i~in insanlarm veya 
devletlerin bu e.saslar iizerine dayanarak ayakta durmas1 onemli de
gildir. Onlara kar§l yap1lan direni§ ve dirili§ hareketleri hi~ §iiphesiz 
cnlann in.sanhk hayatma sanradan sokw~turulmu§ yabanc1 unsurlar 
aldugunun delilidir. Nas1l ki canh bir organizma, ic;ine giren bir ya-
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banc1 unsuru yok etmek i~in ~abalar ve ~1rp1mrsa; insanhk hayat1 da 
bu kendisine yabanCl unsurlan temizlemek i~in ~all§lr ve ~abalar. Al
lah'm adalet ve ihsam emredip, ta§kmllgl, hayas1zhg1 ve fenallg-I ya
saklamasl sagllkh insan f1tratma son derece uygundur. Fltrata uygun 
olmakla kalmay1p onu destekler, kuvvetlendirir ve Allah adma hare
kete ge~mesini saglar. Zaten bunun i~in §U son hiikiim geliyor: iyi
ce dinleyip tutasm1z diye ogiit verir.» Dinleyip tutmak i~in verilmek
tedir bu ogut. F1tratm asil ve kuvvetli ilhamlar1m duyup ibret almak 
i~in ... 

«Ahidle§tiginiz zaman Allah'm ahdini yerine getirin. Peki§tirdigi
niz yeminleri bozmaym. Qtinkii Allah'1 iizerinize kefil yapml§Smizdu. 
Muhakkak ki Allah yaptlklarmizi bilir.» 

Allah'a verilen ahde vefamn i~ine · miislumanlarm RasUlullah'a 
verdikleri biatta girer. Dogru ve iyi yollarla yap1lan her tur ahid de, 
bu vefa gasterilmesi emredilen ahidler arasmdad1r. insanlar aras1 mu
amelelerde giiven unsurunun hakim olabilmesi i~in yegane garanti 
vasrtas1 verilen ahde vefad1r. Bu guven olmadan veya saglanmadan 
cemiyet hayatl mumkiin olmaz, insanhk yap1s1 geli§tirilemez . .Ayet-i · 
kerime, anl~tlklan halde ahidlerini bozanlar1 son. derece kotiiliiyor, 
~unkii onlar kendilerine Allah'1 kefil yapmi§lardi ve ahidlerine Allah'l 
§ahid etmi§lerdi. Ahde vefa gO.stereceklerine dair Allah adma soz ver
mi~lerdi. Sonra da onlan gizli olarak tehdid ediyor : ccMuhakkak ki 
Allah yapt1klarm1z1 bilir.» 

Ahde vefA konusunda islAm, son derece titiz davramr ve bu hu
sO.sta asiA mftsAmaha g6stermez. Qftnkft ahde vefA, cemiyet hayatm1 
b1rbir1ne ba~l·ayan en kuvvetli ba~ ve ·gftven unsurudur. 0 olmasa ce
miyet da~1hr ve mahvolur. Kur'an-1 Kerim ahde vefAy1 emreder. Ve
fAslzhgl yasaklar. HattA baz1 ornekler vererek, ahde vefAs1zhg1 k6tft
ler ve baz1 kimselerin dayanak olarak ittihAz edeceklerJ sebepleri 
reddeder: 

ccipligini iyice egirip katlad1ktan sonra sokup bozan kadm gibi ol
maym. Bir iimmetin digerinden daha ~ok olmasmdan oturii yemin
lerinizi aldatma vas1tas1 yap1yorsunuz. Allah onunla sizi imtihan eder. 
K1yamet · gunu ihtilat ettiginiz §eyleri elbette beyan edecektir.» 

Ahdini bozan kimse, budala kanlar gibidir, azimetten yoksun ve 
ileri gorti§ten mahrumdurlar. Bir kadm ki ipligini iyice egirip katla
diktan sonra onu tekrar tekrar sokup dag1tmaktad1r. Bu te§bihteki 
butun ayrmtllar hakaret, hayret ve garabet dolu bir anlam ta§Imak
tadir. Buttinuyle ahde vefas1zhg1 kotiilemekte ve ~irkin bir fill olarak 
ruhlara yerle§tirmeye ~ah§maktadir. Zaten as1l maksad1 da bu te§kil 
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ediyor. ~ahsiyetli ve akllh bir insanm kalk1p ta bu budala kadma ben
zemeyi ve onun gibi zayif iradeli olmay1 kabullenmesi dii§iiniilemez. 
Hayatm1 degersiz §eyler pe§inde tiiketmeye r1za gO.stermesi miimkiin 
degildir. 

BaZI kimseler 'Rasulullah'a verdikleri sozii bozmalarma sebep ola
rak; Hz. Peygamberin ~evresindekilerin az ve gii~iiz oldugunu, buna 
~ar§l E".urey§'lilerin hem ~ok, hem de gii~lii bulunduklanm ileri siirii
yorlardl. Ama ayet-i kerime onlara, yaptlklarmm dogru olmad1gm1, 
ileri siirdiikleri sebeplerin de yeminlerini ve ahidlerini bozmalanna 
ka.fi sebep te§kil etmeyecegini belirtiyor : 

<<Bir iimmetin digerinden daha ~ok olmasmdan otiirii yeminlile
rinizi aldatma vas1tas1 yapmaym.». Yani bir iimmetin sayi ve kuvvet 
bak1mmdan bir digerinden fazla olmasm1 sebep gostererek ahde vefa
sizhk etmeyiniz. Say1lar1 ~ok olan iimmetler nezdinde menfaatlruz ol
dugunu ileri siirerek bOyle hareket etmeyiniz. 

'Bu ayet-i kerime'nin medlulii arasma giiniimiizde «devletin men
faati icab1>1 olarak adlandmlan sebeplerden otiirii ahde vetas1zhk et
mek ·gibi hareketler de girer. Bir devlet kalkar bir veya birka~ dev
letle muahedeler imzalar, sonra da daha gii~lii veya daha niifuzlu 
devletlerin diger saflarda yer aldl~m ileri siirerek bu muahedeleri 
bozar. Ve bunda devletin menfaatmm soz konusu oldugunu iddia eder. 
Ama islam bu gibi sebepleri kabul etmez. Ve mutlak §ekilde ahde 
vefa gO.sterilmesini emreder. Verilen s6zlerin ve yap1lan anla§malann 
hile ve oyun vas1tas1 kllmmasma goz yummaz. Bunun yam s1ra §Unu 
da unutmamak gerekir ki, iyilik ve Allah korkusu dl§mda hi~ bir mua
hedeye ve yard1m anla§masma itibar etmez. Giinah, isyan ve kotilliik 
esaslan iizerine kaim muahedeleri ve yardlm anla§malanm kabul et
mez. insanlarm haklarm1 yiyip, devletleri ve mill~tleri somiirme ga
yesine mebni bir anla§mayi kabul etmez .. . Gerek islam cemiyetinin, 
gerekse islam devletinin temel yapiSl bu esaslara gore kurulur ve in§a 
edilir. insanhgm kumandasmm islam'm elinde oldugu giinlerde ne 
giizel ferdi miinasebetler kurulmu§ ve ne. kadar iyi devletler aras1 ili§
kiler tanzim edilmi§ti ve i§te o zaman ferdi de, toplumu da, devleti 
de nezahet, emniyet ve giiven esaslan iizerine kaim olmu§tU ... 

Ayet-i kerime burada, o nevi sudan bahanelerle ahde vefa gos
termemekten sakmdmyor ve o gibi hallerde uyamk bulunmalann1 
bildiriyor : «Bir iimmetin digerinden daha ~ok olmasmdan otiirii11 
ahde vefas1zhg1 reddettigi gibi, bunun Allah tarafmdan bir imtihan 

. oldugunu, onlann iradelerini tecriibe et:Jtigini ahde vefa edip etme· 
diklerini, kendi ~eref ve haysiyetlerine dii§kiin olup olmadlldanm ve 
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Allah'1 §ahid olarak tuttuklan sozler1ni bozup bozmadlklanm denedi
gini bildiriyor: ((Allah onunla sizi imtihan eder.n 

Muteak1ben ·cemaatlar ve kavimler aras1 ihtilaflan Allah'a hava
le etmelerini ve k1yamet gununde Allah'm bu konuda karanm vere
cegini bildiriyor: «'K1yamet giinu ihtilaf ettiginiz §eyleri elbette be
yan edecektir.» Bununla ayet-i kerime, hO§lanmadiklan kimselere kar
§1 da olsa verdikleri sozu tutmalan icin nefislerini hazirlamaktadir. 
«Allah dileseydi sizi bir tek ummet yapard1. Ama 0, istedigini saptl
nr, istedigini dogru yola iletir. i§lediklerinizden muhakkak sorumlu 
tutulacaksmlZ.ll §ayet Allah dileseydi, butun insanlan ayru kabiliyet
te yarabrd1. Ama hepsini de ayn ayn kabiliyette yaratm1~t1r. Bir kop
ya ka~d1yla Clkanlml§ mukerrer niisha olmaktan kurtarmi§tlr onla
n. Hem dalalet ve hidayet icin ayn ayn kanunlar koymu§ ve insan
lann kendi istek ve ihtiyarlarma gore sorumlu tutmu§tur. Herkes 
yaptlgmdan sorumludur. Bunun icin inanclardaki aynhklar, verllen 
sozleri bozmaya sebep olamaz. insanlar arasmdaki ayr1hklann Allah'm 
me§iyyeti ile ilgili ba§ka sebepleri vard1r ... inanclar ne kadar farkli 
olursa olsun verilen soze riayet etmek gerekir ... i§te bu prensip, sos
yal miinasebetlerdeki iistiinlugun zirvesini te§kil eder, islam dininde 
miisamahamn en temiz ornegidir. Ve cihan tarihinde Kur'an'm gol
gesindeki islam nizammdan · ba§ka hie bir nizamda bu miisamaha ve 
bu temizlik pratik hayatta gercekle§emerni§tir. .. (Seyyid Kutub, Fi 
Zllal'il-Kur'an, IX, 234-239) 

- - -oOo---

91 - Ahidle$tiginiz zaman; Allah'1n ahdini yerine 
getirin. Peki$tirdiginiz yeminleri bozmaym. Cunkii Al
lah'! iizerinize kefil yapmi$Sinizdir. Muhakkak ki Allah, 
yaptiklanniZI bilir. 

Tefstr. C, IX. F . 287 



4570 iBN KESiR (Ciiz: 14; Sure: 16 

92 i pligini iyice egirip katladlktan sonra, sokiip 
bozan kad1n gibi olmay1n. Bir ummetin digerinden daha 
c;ok olmas1ndan oturii yeminlerinizi aran1zda aldatma 
vas1tas1 yap1yorsunuz. Allah onunla sizi imtihan eder. Kl
yamet giinii ihtilaf ettiginiz ~eyleri elbette size beyan ede
cektir. 

ipligini Biiktiiltten Sonra Sokiip Bozan l{adin 

Allah Teala'mn emrettiklerinden birisi de ahidlere, anla§malara 
vefa gostermek, peki§tirilmi§ yeminleri muhataza etmektir. Bu sebep
ledir ki : c<Peki§tirdiginiz yeminleri bozmaytn.ll buyurmu§tur. 

Allah Teala : «Yeminlerinizde; Allah'I iyilik etmenize, fenallktan 
sakmmamza engel yapmaym.>> (Bakara, 224), «i§te bu, yemin ettigi
niz · vakit yeminlerinizin keffaretidir. Yeminlerinizi tutun.>> (MAide, 
89) buyurmu§; Buhari ile Mtislim'in Sahih'lerinde mevcud bir hadis
te Allah Rasulii (s.a.) : Allah'a yemin alsun ki ben, Allah dilerse ye
min eder ve bir ba§kasm1 ondan daha hayirh goriirsem hayirh olam 
yapar ve yemini bozanm, buyurmu§tur. Ba§ka bir rivayette: Yemini
min keffaretini veririm, buyrulmu§tur. Bu ayetler ve hadis ile, bura
daki <(Peki§tirdiginiz yeminleri bozmayin.ll ayeti arasmda bir ~ati§ma 
soz konusu degildir. Zira kasdedilen yeminler bir §eye te§vik veya bir 
§eyden men'etmeye dair varid almu§ yeminler olmayip ahidlere, an
la§malara dahil alan yeminlerdir. Bu sebepledir ki «Peki§tirdiginiz ye
minleri bozmayin.ll ayeti hakkmda Miicahid §6yle demektedir: Bura
da dostlugu bozmamaya dair edilen yeminler kasdedilmektedir ki bu, 
cahiliyet adetidir. imam Ahmed'in rivayet etmi§ aldugu §U hadis de 
bunu destekler mahiyettedir : Bize Abdullah ibn Muhammed -Bu, 
ibn Ebu ~eybe'dir- ... Ciibeyr ibn Mut'im'den rivayet etti ki Allah 
Rasulii (s.a.) §6yle buyurdu: islam'da dostlugu bozmamaya dair ye
min yoktur. Cahiliye devrinde alan hangi bir yemin varsa; islam an
cak onun kuvvetini artmr.• Hadisi Mtislim, ibn Ebu ~eybe'den bu §e
kilde rivayet etmi§tir. Bunun manas1 §Udur : Cahiliye halkmm yapa
gelmekte aldugu bu tiir yeminlere islam'm gelmesiyle art1k ihtiya~ 
kalmami§tlr. islam'a sanlmak onlarm biitiin yapagelmekte alduklan
na yeterlidir. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde As1m el-Ahvel'den, 
onun da Enes (r.a.) den rivayet ettigi ve: Allah Rasulii bizim evimiz
de muhacirler ve ansar arasmda dostluk yemini ettirdi, §eklindeki ha
dise gelince; bunun manas1 :Allah Rasulii'niin onlar arasmda karde§-
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lik bag1 kurmu§ olmas1d1r. Allah Teala . kald1rmcaya (neshedinceye) 
kadar onlar bu karde§lik ile birbirlerine miras~1 alurlardl. En dogru
sunu Allah bilir. 

ibn Cerir der ki: Bana Muhammed ibn Umare el-Esedi'nin ... Me
zide'den rivayetlne gore; o, «Ahidle§tiginiz zaman; Allah'm ahdini ye
rine getirin.» a yeti . hakkmda §oyle demi§tir : Bu a yet Hz. Peygamber 
(s.a.) e biat hakkmda nazi! almu'§tur. Mtisliiman olan ki§i Hz. Pey
gamber (s.a.) e islam iizere biat ederdi. Buyurdu ki : «Ahidle§tiginiz 
zaman; Allah'm ahdini yerine getirin.» islam iizere yapml§ oldugu
nuz bu biata uyun. «'Peki§tirdiginiz yeminleri (biatl) bozmayin.» Mu· 
hammed ve ashabmm azhg1, rriii§riklerin ~aklugu islam iizere yap
mi§ aldugunuz bu biatl bozmaya sizi siiriiklemesin. 

imam Ahmed der ki: Bize ismail ... Nafi'den rivayet etti ki, a 
§oyle anlatmi§ : insanlar Yezid ibn Muaviye'yi hal' ettigi (halifelik
ten azlettigi) zaman ibn Orner ailesini toplad1, kelime-i §ehadet ge
tirdi, sonra §6yle dedi : Muhakkak biz §U adama Allah'm ve Rasulii
niin biatl ile biat etmi§tik. Ben, Allah Rasulii (s.a.) niin §oyle buyur
duguhu i§ittim : Klyamet giinii zalim ic;in bir sancak dikilir ve : Bu 
filancamn zulmiidiir, denilir. Allah'a §irk ko§mU§ alma dl§mda kl§i
nin, birine Allah ve Rasulii'niin biatl ile biat edip, sanra da biatm
dan donmesi (biatlm bazmas1) zuliimlerin en biiyiiklerindendir. Siz
den hi~ kimse Yezid'den asla aynlmasm ve bu konuda sizden hie; kim
se ileri gitmesin. Degilse benimle anun arasmda bir kesiklik ve ka
pukluk meydana gelecektir. Hadisin merfu' alan k1sm1 (Hz. Peygam
ber'den rivayet edilen k1sm1) Buhari ve Miislim'in Sahihlerinde mev-
cuddur. . 

imam Ahmed der ki : Bize Yezid'in.. . Huzeyfe'den rivayetine 
gore; o, Allah Rasulii (s.a.) nii §oyle buyururken i§itmi§ : Kim karcte.:. 
§i i~in, uymak istemedigi bir §art ko§arsa o, kom§usunu karumaksl
zm bir §eye sevkeden kimse gibidir. 

Allah Teala'mn«Muhakkak ki Allah, yaptlklarmiZl bilir.» kavli 
peki§tirildikten sanra yeminleri bazanlara bir tehdid ve vaiddir. 

Allah Teala : <<ipligini iyice egirip katlad1ktan sonra, sokiip bozan 
kadm gibi almaym.» buyurur ki, Abdullah ibn Kesir ve Siiddi §Oyle 
derler: 0, Mekke'de olan ahmak bir kadmd1r. Her ne egirip biikse 
kuvvetle biiktiikten sanra onu bazarml§. Miicahid, Katade ve ibn 
Zeyd : Bu, peki§tirildikten sonra ahdini bazan kimse i~in bir misal
dir, derler. Bu soz Mekke'de, egirip biiktiigii ipi sokiip bazan bir ka
dm olsun veya olmasm tercihe daha §ayan ve daha kuvvetlidir. 

Ayetteki ( ; hGi : ) kelimesinin ciimlede mef'ul-ii mutlak almas1 



4572 ·iBN KESiR (Ciiz: 14; SOre: 1& 

muhtemeldir. Buna gore anlam: ipligini iyice egirip katlad1ktan son
ra .sOkiip bozan kadm gibi olmaym §eklindedir. Ancak bu kelimenin, 
ciimlenin ba§mdaki ( ~A.i ) fiilinden haber olrnas1 da muhtemel
dir. Buna gore anlam: ipligini iyice egirip katlad1ktan sonra sokiip 
bozan kadm gibi siz de peki§tirrni§ oldugunuz yeminleri bozmaytn, 
§eklindedir. Bu sebepledir ki bundan sonra : «Bir iimmetin digerin
den daha ~ok olmasmdan otiirii yeminlerinizi aldatma (hile, hud'a) 
vasitasi ya)::uyprsunuz.» buyurrnU§tur. Yani siz, size inansmlar i~in 

insanlar sizden ~ok olduklan zaman onlarla dost oluyorsunuz, dost 
oldugunuza dair yeminler ediyorsunuz. Onlara zulmetme imkaru bul
dugunuz anda ise onlara gadrediyorsunuz. i§te Allah Teala bunu ya
saklarni§tlr. Allah Teala burada daha a§agi olan bir §eyle daha yiik
segine i§aret buyurmaktadir. ~oyle ki : Bu durumda §ayet Allah zul
mii yasaklarni§Sa, gii~ yetirme ve imkan bulma halinde elbette ve ev
leviyyetle yasaklann§tir. 

Hz. Muaviye'nin kiSSasim Enfal suresinde daha once verrni§tik. 
-Hamd Allah'a mahst1stur- Hz. Muaviye ile Rum krah arasmda bir 
siireli anla§ma vard1. Siirenin sonuna dogru Muaviye onlara dog
ru yiiriidii. Siirenin bitiminde onlann Ulkelerine yakm olacak ve on
lar gafil iken, hissetmeksizin onlara hiict1m edecekti. Amr ibn Abese 
ona dedi ki : Alahu Ekber Allahu Ekber, ey Muaviye, · vefakarbk var 
zuliim yok. Allah Rasulii (s.a.) niin §oyle buyurdugunu i§ittim : Ki
min bir kavim ile arasmda bir siire (anla§rna siiresi) varsa siire bi
tinceye kadar bag1 asia ~ozmesin. Muaviye orduyu geri c;evirdi ve onu 
ho§nud etti. ibn Abbas, «Bir iimmetin digerinden daha ~ok olmasm
dan otiirii.>i ayetindeki ( : \J) ) kelirnesini; daha ~Ok, §eklinde ac;Ik
larni§tir. Miicahid der ki : Baz1 kimselerle dostluk anla§rnasi yapar
lar, ba§kalanru onlardan daha ~ok ve daha gii~lii gordiiklerinde on
larla dostlugu bozar ve daha ~ok, daha gii~lii olanlarla dostluk anla§
masi yaparlardi. i§te bu, onlara yasaklandi. Dahhak, Katade ve ibn 
Zeyd de bunun bir benzerini soylerni§lerdir. Said ibn Ciibeyr, «Allah 
onunla sizi imtihan eder.» ayetinden ~oklugun kasdedildigini soyler. 
ibn Ciibeyr'in bu soziinii ibn Ebu Hatim rivayet etrni§tir. ibn Cerir 
ise : Ahde vefa gostermeyi size emretmesiyle sizi imtihan eder, de
rni§tir. K1yamet giinii ihtila.f ettiginiz §eyleri elbette beyan edecek, 
her bir amel edenin amelinin kar§Ihgtnl haytr olsun §er olsun mut
laka verecektir. 
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93 - Allah dileseydi, sizi bir tek ummet yapardJ.. 
Ama 0, istedigini saptinr, istedigini dogru yola iletir. i~
lediklerinizden muhakkak sorumlu tutulacaksiniz. 

94 - Yeminlerinizi aran1zda hile ve bozgun vesilesi 
yapmaym. <;iinkii bu yiizden saglamca yere basmakta 
olan ayak, kayabilir. Allah yolundan ahkoydugunuz iQin 
kotii bir azab tadarsm1z. V e sizin iQin biiyiik bir azab 
vardlr. 

95 - Allah'In ahdini az bir pahaya s~tip degi~me
yin. Eger bilirseniz, Allah katinda alan sizin iQin daha 
hayrrhdrr. 

96 - Sizin yaninizdaki tiikenir. Allah'm katinda 
olanlar ise sonsuzdur. Sabredenlere miikafatlanni, yap
tiklannin daha giizeli ile odeyecegiz. 

Allah'm Ahdi 

Allah Teala : <(Ey insaillar, Allah dileseydi sizi bir tek ummet ya
pardi.>> buyurur ki, ba§ka bir ayette §Oyle buyurmu§tur: ((Eger Rab
bm dileseydi, yerytiztindeki insanlarm hepsi iman ederdi.>> (Yunus, 
99). Aramz1 dtizeltir ve aramza ihtilaflar, z1dla§malar, kin ve dti§
manhk koymazd1. ((Rabbm dileseydi; butun insanlan, tek bir ummet 
yapard1. Onlar ise hala aynhktad1rlar. Esasen onlan bunun i\!in ya· 
ratm1~tlr. Rabbmm rahmet ettikleri mustesnad1r.>> (Hud, 118-119) 
Boylece burada da §byle buyurmaktad1r : <<Ama 0, istedigini saptmr, 
istedigini dogru yola iletir.>> Sonra k1yamet gunu amellerinizin hep
sinden sizi sorumlu tutar. Bir hurma c;:ekirdeginin yang1, tane uzerin
deki bir nokta ve hurma c;:ekirdeginin zan kadar yapml§ olduklanmz
la sizi cezalandmr. 
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Sonra Allah Teala kullanm, yeminleri hile hud'a vesilesi edinmek
ten sakmdmr. «Qiinkii bu yiizden saglamca yere basmakta olan ayak, 
siir~ebilir.» ayeti once istikamet iizere alan, Allah· yolundan ~evirme
yi de i~eren bozulmu§ yeminler -sebebiyle hidayet yolundan ayag1 ka
yan, aynlan kimse i~in bir misaldir. Zira kafir, mii'minin once ahid
le§ip sonra ahdini bozdugunu gordiigii zaman artlk onun dinine gii
veni kalmaz. Onun yiiziinden :islam'a girmekten geri durur. Bu sebep
ledir ki Allah Teala: «:Allah yolundan ahkoydugunuz i~in kotii bir 

- azab tadarsmlZ. Ve sizin i~in biiyiik bir azab vardlr.» buyunnu§tUr. 
Sonra §6yle buyurur : «Allah'm ahdini az bir pahaya sat1p degi§me
yin.» Allah adma yapt1gm1z yeminleri diinya hayatmm varhg1 ve siisu 
ile degi§meyin. Zira onlar azd1r. Biitiinii ile diinya .Ademogluna ve
rilse, ram olsa bile Allah katmda olanlar onun i~in yine de en hay1rh 
oland1r. Allah'm sevab1, miika.fat1 onu uman, Allah'a iman eden, Al
lah'tan isteyen, va'dini umarak Allah'm ahdini koruyan i~in elbette 
en hay1rh oland1r. Bu sebepledir ki : <<Eger bilirseniz, Allah katmda 
alan sizin i~in daha hay1rhd1r. Sizin yammzdaki tiikenir,» bo§ahr, 
son~ erer. Zira onlar say1h bir siireye kadard1r, kls1thd1r, belli bir 61-
~iide verilmi§tir ve sonludur. «Allah'm katmda olanlar sonsuzdur.» Si
zin i~in cennetteki sevab sonsuzdur, kesilmeyecektir, tiikenmeyecektir, 
devamhd1r, ondan <_;evrilme ve onun sona ermesi yoktur. Allah Terua'
mn : «Sabredenlere miikafatlanm yaptlklarmm daha giizeli ile odeye
cegiz» kavli Rab Teala'dan bir yemindir ki ba§mda te'kid igin bir de 
lam harfi getirilmi§tir. Muhakkak 1Allah sabredenleri giizel amelleri 
sebebiyle miikafatland1racak ve amellerinin kotii olanlarmdan vazge
gecektir. 

97 - Kadm olsun, erkek olsun; her kim inanm1~ ola~ 
rak iyi amel i~lerse; ona ho!? bir hayat ya~atacag1z. Mil
kafatlanni yaptlklanndan daha guzeli ile odeyeceg~. 

Bu, giizel amel i§leyenlere Allah'm bir va'didir. Salih amel; kadm 
olsun erkek olsun kalbi Allah'a ve Rasuliine iman etmi§ ademogulla
rmdan sad1r alan, Allah'm kitabma ve peygamberinin siinnetine uy
gun d~en ameldir. Bu amel; emrolunmu§, Allah katmdan me§ru' k1-
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lmmi§ bir ameldir. i§te Allah Teala bu gtizel amelleri leyenlere diin
yada iken hO§ bir hayat ya§atacagmi, ahiret yurdunda iken i§lemi~ 
olduklanndan daha gtizeli ile onlan miikB.fatland1racaguu va'dediyor. 
Ho§ bir hayat hangi yonden olursa olsun her ttirlti raha ·e huzllru 
i~ine almaktadir. ibn Abbas ve bir cemaattan rivayet edildigine gore; 
onlar, ho§ hayatl helal ve temiz nz1kla tefsir etmi§lerdir. Ali ibn Ebu 
Talib (r.a.) den rivayet edildigirie gi::ire ise, o ho§ hayatl kanaa a a~lk
lami§tlr. ibn Abbas, ikrime ve Vehb ibn Miinebbih de boyle si::iyle~
tir. ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha ise bunun mutluluk ol
dugunu sayler. Hasan, Mticahid ve Katade cennet dl§mdaki hayatm 
hi<; kimseye ho§ olmayacagm1 soylerler. Dahhak: o, dtinyada helal n
zlk ve ibadettir, demi§tir. Yine Dahhak: 0, Allah'a itaat olan §eyi yap
mak ve bununla ferahhk duymaktlr, demi§tir. Sahih olan ise; ho§ ha
yatm btittin bunlari i~ine aldigidir. Nitekim imam Ahmed'in Abdullah 
ibn Yezid kanahyla ... Abdullah ibn Amr'dan rivayet ettigi bir hadis
te Allah Rasulti (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Mtisltiman olan, kendine 
yetecek kadar nziklandmlan, Allah'm verdikleri ile kendini kanaat
kar kild1g1 kimse kurtulu§a ermi§tir, buyurmu§tur. Hadisi MUslim de 
Abdullah ibn Yezid el- Mukri'den rivayet etmi§tir. Tirmizi ve Nesei'
nin Ebu Hani kanahyla ... Fudale ibn Ubeyd'den rivayetlerinde o, Al
lah RasUlti (s.a.) nti §6yle buyururken i§itmi§ : islam'a eri§tirilen, 
mai§eti kendine yetecek kadar olan ve bununla kanaat eden kurtulu
§a ermi§tir. Tirmizi hadisin sahih oldtigunu sayler. imam Ahmed der 
ki : Bize Yezid'in ... Enes ibn Malik' den rivayetinde Allah Rasulti (s.a.) 
§6yle buyurmu§tur : Muhakkak ki Allah, mti'mine dtinyada iken veri
len bir iyiligi ahirette eksiltmez. Ahirette bunun tizerine ona aynca 
sevab verilir. Kafire gelince; Allah iyiliklerini ana dtinyada iken ve
rir. Ahirete sevk edildigi zaman ise kai'§Ihgmda kendisine haytr ve
rilecek hi<; bir iyiligi olmaz. Bu hadisi sadece MUslim tahric etmi§tir. 

98- Kur'an okuyacag1n zaman, kovulmu~ ~eytan
dan Allah' a s1g1n. 
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99 - Dogrusu, inananlar ve yaln1z Rablanna giive
nenler iizerinde onun bir niifuzu yoktur. 

100 - Onun niifuzu; sadece onu dost edinenler ve 
Allah'a ~irk ko~anlar iizerindedir. 

Kur'an Okuyacai'In Zaman 

Bu, Allah Teala'mn Peygamberi (s.a.) diliyle kullanna olan em
ridir. Onlar, Kur'an okumak istedikleri zaman kovulmu§ §eytandan 
Allah'a s1gmmakla emrolunmu§lardir. Bu, vacib anlammda degil men
dub anlamda bir emirdir. 1mam Ebu Ca'fer 1bn Cerir ve ba§ka imam
tar bu husllsta icma' bulundugunu naklederler. Euzu besmele hakkm
da varid olan hadisleri daha once tefsirin ba§mda geni§~e vermi§tik. 
Hamd ve Minnet Allah'ad1r. Okumamn ba§mda Allah'a s1gmmaktaki 
mana; Kur'an'I okuyamn Kur'an'm kiraetini kan§tlrmamasi ve dii§iin
meden onu ahkoymamas1 i~indir. Cumhurun gorii§iine gore; Euzii an
cak Kur'an okumadan oncedir. Hamza ve Ebu Hatirn es-Sicistani'den 

· nakledildigine gore Euzii, Kur'an okumadan sonra olur. Bunlar bu gO
rii§lerine yukardaki ayeti delil getirrnektedirler. Nevevi de, el-<Miihez
zeb §erhinde benzer bir g()rii§ii Ebu Hiireyre, Muhammed 1bn Sirin ve 
1brahirn en-Nehai'den nakletmektedir. Sahih olan ise, daha once ge
~en ve Euzii'niin Kur'an okumadan once olduguna delalet eden hadis
ler I§I~nda birinci gorii§tiir. En dogrusunu Allah bilir. 

<cDogrusu, inananlar ve yalmz Rablarma giivenenler iizerinde 
onun bir nufuzu yoktur.» ayeti hakkmda Sevri der ki: ~eytanm, on
Ian tevbe etmeyecekleri bir giinaha dii§iirrne giicii yoktur. Ba§kalan : 
Bunun manas1; §eytanm onlar aleyhine bir hucceti olmamasidir, der-

. lerken diger bazllan bu ayetin : «Ancak i~lerinden ihlas verilen kul
lanm rniistesna.» (Htcr, 40) ayeti gibi oldugunu soylemi§lerdir. Miica
hid, <10nun nii.fuzu; sadece onu dost edinenler iizerindedir.)) ayetinde-
ki ( ·~)..A. ~ ) kelimesini; ona itaat edenler, §eklinde a~tklar. Ba§
kalan ise : Allah'm dt§mda dost edinenler, §eklinde anlamt§lardir. 
«Onun niifuzu; sadece onu dost edinenler ve Allah'a (ibadette onu) 
ortak k1lanlar iizerindedir.» Bu ayetteki Ba harfi cerrinin, sebep ma
·na.sma olma.Sl da muhterneldir. Bumi. gore anlam §Oyle olacaktlr: ~ey
tana itaat etmeleri sebebiyle Allah'a §irk kO§anlar olmu§lardir. Ba§
kalan ise §Oyle diyor : Buranm anlam1 : ~eytan onlara mal ve ~ocuk
larmda ortak olmu§tur, §eklindedir. 
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101 - Biz, bir ayetin yerine ba.<1ka bir ayet getirdigi
miz zaman, Allah ne indirdigini gayet iyi bilirken, onlar : 
Sen sadece uyduruyorsun, derler. Hay1r, onlann c;ogu bu
nu bilmezler. 

102 - De . ki : Onu Ruh el-Kudus, mu'minlerin ima
ninl peki~tirmek, musliimanlara hidayet ve miijde olmak 
iizere Rabb1n katindan hak ile indirmi~tir. 

Allah Teala mu§riklerln aklllarmm zayifhg,.m, sebat ve inan~lan
mn azhgm1, uzerlerine mutsuzluk yazilml§ken onlarm iman etmeleri
nin tasavvur dahi olunamayacaginl haber vermektedir. Zira onlar hu
kumlerin nasihleri ile mensuhlarmm degi§tirildigini gordukleri zaman 
Rasul i~in :Sen sadece uyduruyorsun, yalanclSm, derler. Halbuki Rab 
Teala diledigini yapan, diledigi htikmu verendir. Mucahid, «Bir aye
tin yerini brujka bir ayetle degi§tirdigimiz zaman.>> ayeti hakkmda der 
ki: Kaldirdlgimiz ve yerine onun bir ba§kas1m koydugumuz zaman. 
Katade bu ayetin: <(Biz, bir ayeti nesheder veya unutturursak ondan 
daha haytrhsml yahut da dengini getiririz .. . >> (Bakara, 106) ayeti gibi 
oldugunu s6yler. 

Allah Teala onlara cevaben §6yle buyurmaktadir: «De ki: Onu 
RUh el-Kudtis (Cibrll) mu'minlerin imamm peki§tirmek, (onlarm bi
rinci ve ikinci olarak nazi! olam tasdik etmeleri, kalblerinin Allah'a 
baglanmasi i~in Allah'a ve el~ilerine inaruru§) mtislumanlara hidayet 
ve mujde olmak uzere Rabbm katmdan hak, (dogruluk ve adalet) lie 
indirmi~tir.>> 

~~' d\5" J..sJ,,t:J~~./~u ,~'," .. ' ·"~v(o~~ ... .. , J ., .. , I) ... • , .. ., ~~ ........, r '.J 
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103 Andolsun ki; ona mutlaka bir insan ogretiyor, 
dediklerini biliyoruz. Kasdettikleri ki~inin dili yabanc1d1r. 
Kur' an ise apa<;Ik arap9ad1r 

Allah Teala, mii§riklerin soylemekte olduklan yalan ve iftiralan 
haber veriyor. Onlar: Onun bize okumak~a oldugu Kur'an'1 Muham
med'e ancak bir insan agretmektedir, diyor ve aralarmda Kurey§ boy
lanndan birisinin kalesi olan dili yabanc1 birine i§aret ediyorlardl. Bu 
bir kale satlciSl olup Safa yanmda mal satard1. Bazan olurdu ki Allah 
Rasulii (s.a.) onun yanmda oturur, onunla baz1 §eyler konU§urdu. 
Onun dili yabanc1 olup ara~a bilmezdi veya kendisine hitab edilen 
§eylere cevap verebilecek kadar az bir miktar bilirdi ki bunu elbette 
bilmesi gerekirdi. Bu sebepledir ki Allah Teala, onlarm bu iftiralan
na cevap olarak §ayle buyurur : <<Kasdettikleri ki§inin dili yabanc1d1r. 
Kur'an ise apa~1k ara~adiV> Fesahatl, Belagatl ve ganderilmi§ her 
bir peygambere indirilen her bir kitabm manasmdan daha miikem
mel, §iimullii, kamil manalan ile bu Kur'an'1 getiren nasll olur da 
dili yabanc1 bir adamdan ogrenir? Az1c1k bir akll kalmtlsl olan dahi 
bu sozii s6ylemez. 

Muhammed ibn ishak ibn Yessar, ((es-'Sire» adh eserinde der ki: 
Bana ula§tlgma gore Allah Rasulii (s.a.) Merve yanmda bir hlristi
yan olan ve kendisine Cebr ad1 verilen Hadram ogullarmdan birine 
ait bir kolenin satt1~ §eylerin yamnda ~ok~a otururdu. Onlar: AI
Iah'a yemin olsun ki getirdiklerinin bir ~ogunu, Muhammed'e ancak 
Hadram ogullan kolesi h1ristiyan Cebr ogretiyor, demekteydiler ki; 
bunun iizerine Allah Teala : <(Andolsun ki; ona elbette bir insan ag
retiyor, dediklerini biliyoruz. Kasdettikleri ki§inin dili yabanc1d1r. 
Kur'an ise apa~1k arap~ad1r.>> ayetini indirdi. Abdullah ibn Kesir de 
bOyle saylemi§tir. ikrime ve Katade'den rivayete gore ise bu kOlenin 
ismi Yai§ idi. ibn Cerir der ki: Bana Ahmed ibn Muhammed et-Tiisi- . 
nin ... ibn Abbas'tan rivayetinde o, §6yle anlatml§ :Allah RasUlii (s.a.) 
Mekke'de bir kale tamyordu. Bu kolenin ismi Bel'am . olup dlli yaban
ciydl. Mii§rikler, Allah RasUlii (s.a.) niin onun yamna girip ~1ktlgm1 
goriirler ve : Muhakkak ona Bel'am ogretiyor, derlerdi. Bunun iizeri
ne Allah Teala : «'Andolsun ki; ona elbette bir insan agretiyor, dedik
lerini biliyoruz. Kasdettikleri ki§inin dili yabanc1d1r. Kur'an ise apa-
~lk ara~adlr.>> ayetini indirdi. . 

Dahhak 'ibn Miizahim: o, Selman el-Farisi'dir, demi§Se de bu ga
rii§ zaJ1ftlr. Zira bu ayet Mekke'de nazH olmu§tur. Selman ise ancak 
Medine'de miisliiman olmu§tur. Ubeydullah ibn Muslim der ki : Bi-
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zim iki rum kOlemiz vard1. Kendilerine ait bir kitab1 kendi dillerinde 
okurlardi. Hz. Peygamber (s.a.) onlara ugrar, onlann ~mda durur 
ve dinlerdi. Mii§rikler : 0 ikisinden ogreniyor, dediler de, ah Tea.Ia 
bu ayeti indirdi. Said :i:bn Miiseyyeb'den rivayetle Ziihri ~ ·le d yor : 
Mii§riklerden onu soyleyen ki§i, Allah Rasulii (s.a.) ne vahiy •azan 
bir adam idi. Daha sonra :i:slam'dan dondii de, bu iftirayt a 1. lah 
onu kahretsin. 

104 - Muhakkak ki Allah'1n ayetlerine inanmayan
lan Allah, dogru yola eri~tirmez. Onlara elim bir azab 
vardrr. 

105 - Allah'1n ayetlerine inan.mayanlar; sadece ya
lan uydururlar. Ve i~te onlar yalancllann ta kendileridir. 

Allah Teala zikrinden yiiz ~eviren, Rasilliine indirmi§ olduklann
dan gafil olan (bilmezmi§ gibi davranan), onun Allah katmdan getir
mi§ olduklarma iman niyeti olmayan kimseleri; hidayete erdirmeye
cegini haber veriyor. Allah Teala insanlardan bu kismi, ayetlerine ve 
diinyada el~ilerin~ gonderdiklerine imana eri§tirmeyecektir. Ahirette 
onlar i~in can yak1c1, elim bir azab vard1r. Sonra Allah Teala, el~isi

nin ne bir miifteri v~. ne de bir yalanc1 olmadigmi haber verir. Zira 
Allah ve Rasilliine kar§I yalan uyduranlar; ancak insanlann en §erli
leridir ki bunlar, insanlar katmda yalan ile tamnmi§ Allah'm ayetle
rine inanmayan katirlerdir. Allah Rasulii Muhammed (s.a.) ise insan
lann en dogrusu, en ihsan edicisi, amel, iman, yakin ve ilim bakimm
dan en miikemmelidir. Kavmi i~inde dogrulugu ile bilinmi§tir. Onlar
dan hi~ kimse bu husU.Sta asia §iiphe etmemi§tir ki, onlann arasm
da <Muhammed el-Emin» diye ~agmhrd1. Bu sebepledir ki Rum krah 
Hiraki, Ebu Siifyan'a iHz. Peygamber (s.a.) in s1fatlarma dair sormu§ 
oldugu meseleler i~inde ona : Bu soylediklerini soylemezden once onu 
yalanla itham eder miydiniz? diye sormu§ ve o haytr, demi§ bunun 
iizerine Hiraki : :i:nsanlara yalan soylemeyi b1rak1p da gidip :Allah'a m1 
yalan soyleyecek! deyivermi§ti. 
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106 - Kalbi imanla dolu oldugu halde zorlananlann 
d1~1nda, her kim; imaJnindan sonra Allah'1 tanrmay1p kuf
re gogus ac;arsa; i~te Allah'In gazab1 o gibilerin b~mad1r. 
Ve onlar ic;in buyuk bir azab vard1r. 

107 - Bu, dunya hayatin1 ahirete tercih etmeleri ve 
Allah'1n da kafirler toplulugunu hidayete eri~tirmeme
sinden oturu, boy ledir. 

108 - Onlar oyle kimselerdir ki Allah'In kalbleririi, 
kulaklarm1 ve gozlerini muhurledigi kimseler. Ve gafiller 
de i~te bunlard1r. 

J.-09 - Suphesiz ki ahiret gununde husrana ugraya
caklar da, bunlardir. 

Allah Teala, imandan ve basiretten sonra Allah'1 inkar eden, gog
siinii kiifre a~an ve kiifiirde karar kllanlara gazab edecegini haber ver
mektedir. Zira onlar; once imam tammi§lar, sonra ~ndan donmii§ler
dir. Muhakkak ki ahiret yurdunda onlar i~in biiyiik bir azab vard1r. 
Qiinkii onlar; diinya hayatlm ahirete tercih etmi§ler, diinya sebebiyle 
dinden donmeye atllml§lardtr. i§te Allah Teala onlann kalblerine hi
dayet bah§etmeyecek, hak dini iizerinde sabit kadem kllmayacaktlr. 
Onlann kalblerini miihiirlemi§tir. Kalbleri ile kendilerine fayda veren 
hi~ bir .§eyi akledemezler. Kulaklan ve gozlerine miihiir vurmu§tur ki 
bunlar~an faydalanamazlar. Bunlardan hi~ birisi onlara fayda vermez. 
Onlar ba§larma gelecek §eylerden gatildirler. 

~iiphesi3 ki ahiret giiniinde ailelerini ve kendi neflslerini kaybe-
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decek, hiisrana ugrayacak olanlar; s1fatlan boyle o1an kimselerdir. 
Allah Teala'mn: «Kalbi imanla dolu oldugu halde zorlananlann 

di§mda ... >> kavli; dili ile kiifreden, du~ar kald1~ dovme ve eziyet se
bebiyle kalbi soyledigini kabul etmez, aksine Allah'a ve Raswiine 
iman ile dolu oldugu halde, istemeyerek ve zorlanarak s6zii ile mii§
riklere muvB.fakat edenleri digerlerinden istisna etmektedir. Avfi ibn 
Abbas'tan rivayet ediyor ki bu ayet, Ammar ibn Yasir hakkmda na
zi! olmu§tur. Muhammed (s.a.) i inkar etsin diye mii§rikler kendisi
ne i§kence ettiklerinde zorlanarak onlarm bu isteklerine muvarakat 
etmi§tir. Daha sonra oziir dileyerek Hz. Peygamber (s.a.) e geldi de 
Allah Teala bu ayeti indirdi. ~a'bi, Ebu Malik ve Katade de bOyle soy
lemi§tir. ibn Cerir der ki : Bize Abd'iil-A'la'mn. _. Ebu Ubeyde ibn Mu
hammed ibn Ammar ibn Yasir'den rivayetinde o, §oyle demi§tir: Mii§
rikler Ammar ibn Yasir'i yakalad1Iar ve ona i§kence ettiler de, sonun
da onlann istediklerinden baz1s1m yapmak zorunda kald1. Daha sonra 
Ammar, Hz. Pey-gamber (s.a.) e gelip bundan §ikayet etti de Hz. Pey
gainber (s.a.) : Kalbini nasll buluyorsun? diye sordu. Ammar: imanla 
dopdolu, diye cevab verdi. Hz. Peygamber (s.a.) : Onlar i§kencelerine 
donerlerse; sen de bu saziine don, buyurdu. Hadisi Beyhaki burada
kinden daha geni'§ olarak rivayet etmi§tir. Bu rivayette Ammar'm, Hz. 
Peygamber (s.a.) e sovdiigii ve onlarm ilahlanm haytrla and1g1 da 
kaydedilmi§tir. Bu rivayette Ammar §Oyle demi§tir : Ey Allah'm el~i

si, sana sovmedikc;e ve tannlanm hay1rla anmad1kc;a beni birakmadi
lar. Hz. Peygamber: Kalbini nas1l buluyorsun? diye sordu da Ammar: 
imanla dopdolu, dedi. Bunun iizerine Allah Rasulii: Onlar eger i§ken
celerine donerlerse; sen de bu soze don, buyurdu ve bu husll.sta Allah 
Teala: ,«Kalbi imanla dolu oldugu halde zorlananlann dl§mda ... » aye
tini indirdi. 

Bu sebeple alimler kiifre zorlanan kimsenin hayatlm devam ettir
mek i~in, zorland1g1 §eyi yapar goriinmesinin de, oliim pahasma yo
lunda 1srar etmesinin de caiz oldugunda ittifak etmi§lerdir. Nitekim 
Hz. Bilal (r.a.) biitiin yap1lanlara ragmen onlarm soylediklerini kabu
le yana§mami§tl. 0 kadar ki onlar §iddetli s1cakta gogsiine biiyiik ka
yalar koyuyorlar ve Allah'a §irk ko§masim emrediyorlardi. 0 ise on
lann bu isteklerini reddediyor ve : Birdir, 0 birdir, diyor ve §6yle . ekli
yordu : Allah'a yemin olsun ki sizi bundan daha fazla k1zd1racak bir 
kelime bilmi§ olsayd1m onu mutlaka soylerdim. Allah ondan hO§nud 
olsun ve onu ho§nud k1lsm. Hubeyb ibn Zeyd el-Ansari de bOyle yap
ffil§tl. Miiseylime el-Kezzab ona : Muhammed'in Allah'm el~isi oldu
guna §ehadet eder misin? dediginde; o, evet demi§, Miiseylime: Be-
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nim Allah'm elc;isi olduguma §ehadet eder misin? dediginde ise; dinle
mem, demi§ti. Miiseylime onun organlanm hirer hirer keserken o so
ziinde sabit kalml§tl. 

imam Ahmed'in ismail kanahyla ... ikrime'den rivayetine gore 
Hz. Ali, islam'dan donen baz1 kimseleri ate§te yakmv~t1. Bu, ibn Ab
bas'a ula§mca: Ben, onlan ate§te yakacak degildim. Muhakkak ki Al
lah Rasulii (s.a.) : Allah'm azabl ile azablandirmaym, buyurmU§tUr. 
Ben Allah RasUlii (s.a.) nii : Kim dinini degi§tirirse onu Oldiiriin, so
zii ile onlan oldiirdiim, dedi. ibn Abbas'm bu sozii Hz. Ali'ye ula§tlg1 
zaman: Yaz1k ibn Abbas'm annesine, dedi. Bu haberi Buhari rivayet 
etmi§tir. 

Yine imam Ahmed der ki : Bize Abdiirrezzak'm ... Ebu Biirde'den 
rivayetinde o, §6yle anlatmi§ : Ebu Musa Yemen'de Muaz ibn Cebel'in 
yanma geldi. Bir de baktl ki onun yamnda birisi var. Bu kim? diye 
sordu. Muaz: Once yahudi idi, sonra miisliiman oldu, sonra tekrar 
yahudilige dondii. Biz de --Oyle samyorum ki- iki aydan beri onu is
lam'a zorluyoruz, dedi. Ebu MU.Sa : Allah'a yemin olsun ki, siz onun 
boynunu vurmad1kc;,:a oturmayacag1m, dedi ve boynu vuruldu. Ebu Mt1-
sa dedi ki : Allah ve RasUlii, dininden donenin oldiiriilmesine hiikmet
ti. Veya §6yle demi§tir : Kim dinini degi§tirirse onu oldiiriin. Bu klSSa 
Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde ba§ka laf1zlarla ge~mektedir. 

Bu durumlarm en faziletli ve iistiin olam ise, katledilmesine se
bep olsa dahi miisliimanm, dini iizere sebat etmesidir. Nitekim Haf1z 
ibn Asakir Sahabe'den birisi alan Abdullah ibn Huzafe es-Sehmi'nin 
hal terciimesinde §Oyle anlatlyor: Onu n1mlar .esir etmi§ ve krallanna 
getirmi§lerdi. Krallan ona : H1ristiyan ol ki seni hiikiimranl1~ma or
tak edeyim, seni k1z1mla .evlendireyim, dedi. ibn Huzare: Sahib olduk
larmm hepsini, arabm sahib olduklarmm tamamm1 goz a~1p kapaya
cak kadar bir sure Muhammed'in dininden donmem §art1yla bana ver
mi§ olsaydm dahi bunu yapmazd1m, dedi. Kral : 0 halde seni oldiirii
riim, dedi. ibn Huzare: i§te sen, i§te yapacagm §ey! dedi. Krahn emri 
iizerine hac;a gerildi. Ok~ulara el ve ayaklannm ~ok yakmmdan ge~
mek iizere ok yagd1rmalarm1 emretti. Bir yandan ona H1ristiyanl1k di
ni arzolunuyor, o ise kabul etmemekte direniyordu. Sonra emretti ve 
h~tan indirildi. Sonra bak1r bir kazan getirilmesini emretti, kizdi
nldi, miisliimanlardan bir esiri getirip onun i~ine atblar. 'ibn Huzate 
bak1yordu. Bir de ne gorsiin o parlak kemiklerden ibaret kahverdi. 
Bunlar1 goren · ibn Huzafe'ye H1ristiyanhk tekrar teklif edildi yine ka
bul etmedi. Bunun iizerine kral, bak1r kazana at1lmasm1 emretti. Onun 
i9ine atllmak iizere bir 91kngm iistiine ~1kanld1 da aglad1. Onun ag-
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lacilgim goren kral iimitlendi, onu ~ag1rtt1. ibn Huzate ona : Ben ag
ladim; ~iinkii benim nefsim bir tek nefistir ve Allah yolunda bu saat 
kazana at1lacak. isterdim ki cesedimdeki her bir kll saYJ.Smca nefsim 
olsun ve Allah yolunda bu i~kence ile bana i~kence olunsun. Baz1 ri
vay'etlere g6re; kral onu hapsetmi~, giinlerce yiyecek ve i~ecegi yasak
lami~ sonra ona i~ki ve domuz eti gondermi'§. ib11 Huzafe bunlara yak
la~mami~ bile. Sonra kral kendisini ~ag1rtlp : Seni yemekten allkoyan 
·nedir? diye sormu'§ ve o, ~oyle demi§ : Muhakkak ki o bana helal ol
mu§tur. Fakat ben, hakk1mda seni iimidlendirecek degilim. Bunun iize
rine kral ona: Benim ba§Iml op seni serbest birakayim, demi§. ibn Hu
zafe : Benimle birlikte biitiin miisliiman esirleri serbest b1rakacak rru
sm? diye sorm~; onun e~t. cevab1 iizerine ba§Im opmii§ ve kral da 
hem onu hem de yamndaki biitiin miisliiman esirleri serbest b1rakm1§. 
ibn Huzafe dondiigii zaman Orner ibn Hattab: Abdullah ibn Huzafe'
nin ba~1m opmek her miisliimana hak olmu§tur. l§te ben ba§hyorum, 
demi§, kalklp ibn Huzafe'nin ba~1m opmii§. 

"- I /. , 
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110 - Hem Rabbrn; i~kenceye ugratrldlktan sonra 

hicret eden, sonra Allah yolunda sava~an V'e sabredenler
le birliktedir. Muhakkak ki Rabbm, bundan sonra da Ga
fur'dur, Rahim'dir. 

111 - 0 gun herkes oz nefsi ic;in ugra~acaktrr. Ber
kes ne yaptlysa kendisine eksiksiz ola.rak verilecek, onlar 
asia haksrzhga ugratrlmayacaklardrr. 

Hicret, Savru} ve Sabu 

'Bunlar Mekke'de kavimleri i~inde zaytf ve hakir goriilen, kavim
leri i~inde fitne iizere onlara boyun egen diger bir s1mftlr. Sonra onlar 
hicret ile kurtulu~ imkam bulmu§lar, Allah'm ho§nudlugunu ve bagi§
lamasmi dileyerek iilkelerini, ailelerini ve mallanm biraimu§lar, mii'-
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minlerin yoluna gir~ler, onlarla birlikte kafirlerle cihAd etmi§ler, 
sabretmi§lerdir. Allah Teala burada haber veriyor ki; onlann bu i§le
rinden, fitneye icabet etmelerinden sonra Allah'a dondtikleri gtinde 
onlar i~in Gafur'dur, Rahim'dir. 

«0 gtin herkes oz nefsi i~in ugfa§acaktlr.» Ki§i i~in orada ugra§a
cak hi~ kimse yoktur. Ne babas1, ne oglu, ne karde§i ve ne de e§i. «Her
kes (hayir veya §er) ne yaptlysa kendisine eksiksiz olarak verilecek, on
lar asia hakstzhga ugratllmayacaklardtr.» Haynn sevab1 eksiltilmeye
cek, kOttiltigtin kar§Ih~ artmlmayacak ve zerre miktar hakstzhga ug
ra ttlmayacaklardtr. 

112 - Allah size huzur ve giiven i<;inde olan bir ka
sabayl misal olarak verir. Her yandan oraya _bol bol nz1k 
geliyordu. Ama Allah'1n nimetine nankorliik ettiler de 
yaptlklarmdan dolay1 Allah onlara a<;hk ve korku belasl
nl tattrrdl. 

113 - Andolsun ki onlara; kendilerinden bir pey
gamber gelmi~ti de onu yalanlam1~lard1. Zuliim ederler
ken kendilerini azab yakalaylvermi~ti . 

Bu, Mekke" ahalisinin kasdedildigi bir mis8.ldir. Mekke emin hu
zur ve stikun yeri idi. <;evresinden insanlar oldtirtilmeye veya esir edil
meye du~ar iken oraya kim girerse emniyyette olur, korkmazdt. Nite
kim ba§ka bir ayette Allah Teala: «Dediler ki: Seninle beraber dogru 
yolda gidersek yerimizden oluruz. Katlmtzdan bir nz1k olarak onlar1, 
her §eyin mahsUltintin topland1~ korkusuz bir haremde yerle§tirme
dik mi?» (Kasas, 57) buyururken; burada §Oyle buyurmaktadtr: «Her 
yandan oraya bol bol, (kolayca) nz1k geliyordu. Ama Allah'm nime
tine ktifrettiler.» Allah'm nimetlerini inkar ettiler. Bundan daha a~n 
olarak Muhammed (s.a.) in onlara peygamber olarak gonderildigini 

. inkAr ettiler. Nitekim ba§ka bir ayette §oyle buyrulur : «Allah'm ver-
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digi, nimeti kiifre ~evirlp degi§tirenleri ve milletlerini heh1k olacaklari 
yere goturenleri gormiiyor muJsun? Yaslanacaklan cehennem ki hepsi 
oraya atllacaklar o, ne kotii bir karargahtlr.)) (Ibrahim, 28-29) Bu se
beple Allah Teala, onlarm ilk iki halini tersine ~evirmi§tir. ~yle bu
yurur: «Yaptlklarmdan dolayt Allah onlara a~hk ve korku belasm1 tat
tlrdl.ll Her §eyin meyveleri onlar i~in toplamp geliyor, her yerden nz
kl bolca geliyor iken bundan sonra Allah onlara a~llgl tatt1rdl. Zira 
onlar Allah. Rasulii (s.a.) ne kar§l gelmi'§ler, ona z1d ·gitmekte diret
mi§lerdi. Hz. Peygamber (s.a.) Hz. Yiisuf'a verilen yedi k1thk senesi 
gibi yedi sene ile onlara beddua etmi§, onlara oyle bir sene isabet et
mi'§tir ki sahib olduklan her §eyi gidermi§, bogazlad1klan zaman ka
mna bula§tlrml§ olduklan deve yiiniinii yemek zorunda kalml§lardL 

((Allah onlara korku belasm1 tattmil.11 Allah Rasulii (s.a.) ve as
habl Medine'ye hicret ettiklerinde; onlarm bu emniyetleri, Hz. Pey
gamberin seriyye ve ordularmm satvetinden dolay1 korkuya donii§tii. 
Miisliimanlar onlarm olan her §eyi sefalete ve yok olmaya mahkum 
etti. Sonunda da Allah Teala inananlara orimm fethini nasib buyur
du. Bu, Allah'm onlara kendi i~lerinden gondermi§ oldugu Rasuliinii 
yalanlamalan, haddi a§malan sebebiyle olmu§tur. Allah Teala: ((An
dolsun ki, Allah mii'minlere biiyiik bir lutufda bulunmu'§tur. Zira on
lara kendi i~lerinden bir peygamber gondermi§tir.11 (Al-i imran, 164) 
ayetinde, onlan minnet altmda b1rak1yor. Ba§ka ayetlerde ise §Oyle 
buyurmaktadlr : ((Ey iman eden ak1l sahibleri Allah'tan korkun, Allah 
size ger~ek bir zikir indirmi§tir.)) (Talak, 10), ((Nitekim size i~inizden; 
ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden, kitab1 ve hikmeti ogreten ve 
bilmediginiz §eyleri bildiren bir peygamber gonderdik. .. Bir de Bana 
'§iikredin, ~ankorliik etmeyin.)) (Bakara, 151-152). 

Nas1l ki kafirlerin durumlan tersine donmii§, emniyyetten sonra 
korkuya dii§mii§ler, bolluktan sonra a~llga du~ar kalmi§larsa; Allah 
Teala mii'minlerin korkularmdan sonra onlarm bu korkulanm em
niyyete, yoksulluktan sonra yoksulluklanm nzka donii§tiirmii§, onlan 
insanlann emirleri, hakimleri, efendileri, kumandanlan ve imamlan 
kllml§tlr. Bu misalin Mekke i~in verildigine dair vermi§ oldugumuz 

· tevcih, A vfi tarafmdan ibn Abbas'tan rivayet edilmi'§tir. Miicahid, Ka
tade ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de bu gorii§tedirler. Malik, 
bu a~1klamay1 Ziihri'den nakleder ki Allah ciimlesine rahmet eylesin. 

ibn Cerir'in ibn Abdurrahim el-Berki kanahyla . .. Selim ibn Itr'
dan rivayetinde o, §oyle anlatlyor: Hz. Peygamber (s.a.) in hamrm 
Hafsa ile beraber hacdan doniiyorduk. Hz. Osman (r.a.) Medine'de 
muhasara altmda idi. Hafsa Hz. Osman'm ne yaptigm1 soruyordu. Ni-

Terstr. C. IX 
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hayet iki binitli gordii ve sormak iizere onlara birini gonderdi. Onlar: 
0 (Hz. Osman) oldiiriildii, ·dediler. Bunun iizerine Hafsa §oyle dedi : 
Nefsim kudret elinde olan ( Allal}.) a yemin ederim ki oras1 Allah Te
ala'mn: <<Allah size huztlr ve giiven i{!inde olan bir kasabayi misal 
olarak verir. Her yandan oraya bol bol nz1k geliyordu. Ama :Allah'm 
nimetine kii:frettiler.» buyurmu§ oldugu kasabad1r. Ebu ~iireyh der ki: 
Bana kendisine rivayet eden birinden Ubeydullah ibn Mugire'nin ha
ber verdigine gore o: Muhakkak ki o kasaba Medine'dir, dermi§. 

114 - Artlk Allah'1n size nz1k olarak verdigi ~eyler
den hela1 ve temiz olarak yeyin. Eger O'na kulluk edecek
seniz, Allah'In nimetine ~iikredin. 

115 - 0; size ancak oliiyii, kan1, dcmuz etini, bir de 
Allah'tan ba~ka:s1 iQin kesilmi~ olan1 haram klld1. Mecbur 
olan; sald1rmamak ve haddi a~mamak ~artlyla bunun d1-
~1ndad1r. Siiphesiz Allah, Gafur'dur, Rahim'dir. 

·--· 

116 - Diliniz yalan yere vas1flandirageldigi ivih her 
~eye: Su helal; bu, haramd1r, demeyin. Ciinkii Allah'a 
kar~1 yalan uydurmu~ olursunuz. Siiphesiz ki Allah' a kar
~~ yalan uyduranlar; asia felah bulmazlar. 

117 - Az bir geQim ve ard1ndan onlara elim bir azab 
vard1r. 

Allah'm Haram Kildtklan 

Allah Teala inanan kullarma helal, temiz r1zkmdan yemeyi bu r1-
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z1klardan dolay1 kendisine ~iikretmelerini emrediyor. 'luhakkak ki 
ba§langt\!ta onlara nimet veren, fazl u keremiyle onlara muamele eden, 
tek ve ortag1 olmaks1zm ibadete hak kazanan O'dur. Sonra onlarm 
hem dinlerine ve hem de diinyalarma zararh olan olii, kan ve domuz 
etini haram k1ldigm1 zikreder. «Bir de Allah'tan ba§kasmm ismi iizere 
kesilmi~ olam haram k1lmi§tlr. Bununla birlikte mecbur olan, darda 
kalan sald1rmamak, haddi a§mamak ve ba§kasmm hakkma tee a viiz 
etmemek §artlyla bunun d1§mdad1r. ~iiphesiz ki Allah Gafur'dur, Ra
hiJI_l'dir.>> Bu ayetin benzeri hakkmdaki bilgi daha once Bakara sure
sinin 173. ayetinde ge~mi~ti ki burada tekrarma gerek gormiiyoruz. 
Hamd, Allah'md1r. Daha sonra Allah Teala miicerred kendi uydurma
lan, kendi gorii§leri ve isim koymalan ile helal ve haram k1lan mii§
riklerin yoluna girmeyi yasakhyor. Onlar cahiliyye donemlerinde uy
durmu§ olduklan ve kendilerine me§ru' gordiikleri be§ kere doguran 
ve ~incisi di§i olan deveyi, putlara adanan ve serbest b1rakllan deve
leri, erkekli di§ili olmak iizere ikiz doguran koyun veya develeri, on 
nMli dolleyen erkek deveyi bu §ekilde haram sayarlard1. Allah Teala 
buyurur ki: <<Diliniz yalana ah§ml§ oldugu i~in her §eyi : ~u helal; 
bu haramd1r, demeyin. (::iinkii Allah'a kar§l yalan uydurmu§ olursu
nuz_,, ~r'i bir dayariag1 olmayan her bir bid'ati uyduran, veya Allah'
m haram klld1klarmdan bir §eyi helal k1Ian veya miicerred kendi go
rii§ii ve arzusuyla Allah'm miibah klld1klarmdan bir §eyi haram k1lan 
bu hiikmiin altma girer. 

'Daha sonra Allah Teala bu yiizden onlan tehdidle buyurur ki : 
«~iiphesiz ki Allah'a kar§l yalan uyduranlar ne diinyada, ne de ahi
rette asla felah bulmazlar.>> Diinyada onlar i~in az bir ge~imlik var
dir. Ahirette ise onlara elim bir azab vard1r. Nitekim Allah Teala ba§
ka ayetlerde §6yle buyurur : <<Onlan az bir siire gec;indirir sonra da 
ag1r bir azaba siiriikleriz_,, (Lokman, 24), «Allah hakkmda yalan uy
duranlar hie; §iiphesiz felah bulmayacaklardlr. Diinyada biraz fayda
lanma vard1r. Sonunda donii§leri Bizedir. Sonra Biz de kiifreder ol
malarmdan dolayt onlara §iddetli azab1 tattlracag1z.» (Yunus, 69-70). 
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118 - Sana anlattlklanm1z1; daha evvel yahudi olan
lare" da haram kllm1~t1k. Biz onlara zulmetmemi~tik, fa
kat onlar· kendilerine zulmetm i~lerdi. 

119 - Hem Rabb1n, bilmeyerek kotiiliik i~leyip te 
tevbe eden ve 1slah olanlardan yanad1r. Bundan sonra da 
Rabb1n muhakkak Gafur'dur, Rahim'dir. 

Allah Teala bundan once bizim iizefimize kam, Oliiyii, domuz eti
ni, Allah'tan ba§kasi i9in kesilmi§ olam haram kildigmi, zaruret halin
de de bunlarda bu iimmete ruhsat verdigini zikretmi§ti. Muhakkak ki 
zanlret halindeki ruhsatta, bu iimmet i~in bir kolayhk var6tlr. Allah 
Teala bu iimmet ic;in kolayhg1 murad eder, zorlugu murad etmez. Bun
dan sonra Allah Teala, neshetmezden onceki §eriatlannda yahudilere 
haram klld1klanm zikreder. Onlarm i9inde bulunduklan yiikleri, bag
Ian, zorluk ve darllg1 beyan eder de §Oyle buyurur : «Sana anlattlkla
nmizi; daha evvel yahudi olanlara da haram k1lrm§tlk.ll Burada, 
En'am suresindeki: «Yahudi olanlara da biitiin tlrnakhlan haram kll
dik. S1g1r ve koyunun i~ yaglanm da iizerlerine haram klld1k. Bunlar
dan s1rtlarma ve bag1rsaklarma yapi§an ve kemige kari§an miistes
nadir ... 'Biz, elbette sad1klanzd1r.>> (En'am, 146) ayetinde zikredilenler 
kasdedilmektedir. Ayetin devammda da §Oyle buyuruyor: «Biz onla
ra i§leri daraltmakla zulmetmemi§tik, fakat onlar kendilerine zulmet
mi§ler ve bunu haketmi§lerdi.>> Nitekim ba§ka bir ayette §Oyle buyu
rur: ((Yahudilerin zuliimleri ve bir~ok kimseleri Allah yolundan ~evir
melerinden dolay1; kendilerine helal k1lmm1§ §eyi yasaklad1k.>> (Nisa, 
160). 

Daha sonra Allah Teala, asi mii'minler hakkmdaki ikram ve ni
metini haber verir ki, onlardan kim Allah'a tevbe ederse; tevbesini ka
bul edecektir. ~oyle buyurur: ((Hem Rabbm, bilmeyerek kotiiliik i§le
yip te tev.be edenlerden yanad1r.>> Selef'den birisi : Allah'a isyan eden 
herkes bilgisizdir, demi§tir. ccHem Rabbm, bilmeyerek kotiiliik i§leyip 
te tevbe eden ve ISlah olanlardan, i~inde bulundugu giinahlardan ken
dini s1y1ran, Allah'a itaat olan i§lere yonelenlerden yanad1r. Bu hata 
ve i§lenenlerden sonra da Rabbm muhakkak Gafur'dur, Rahim'dir.>> 
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120 - Muhakkak ki ibrahim ba!2ll'b~1na bir Urru:net
ti. Allah'a itaat ederdi ve bir muvahhid idi. Hi9 bir zaman 
i9in mii!2riklerden olmam1!2tlr. 

121 - Rabb1n1n nimetlerine ~iikrederdi. On u bege
nip seQmi!2, kendisini dogru bir yola iletmi!2ti. 

122 - Diinyada ona iyilik verdik. Dogrusu o, Ahiret
te de iyilerdendir. 

123 - Sonra sana: Muvahhid olarak ibrahim'in di
nine uy; o, hi9 bir zaman mii!2riklerden olmad1, c:liye vah
yettik. 

ibrahim'in Ummeti 

Allah Teala kulu, el~isi, halili, muvahhidlerin onderi, peygamber
ler babas1 ibrahim'i over ve onun mii§riklerden, Yahudilikten ve Hlris
tiyanhktan uzak, beri oldugunu haber verir ve: ((Muhakkak ki ibra
him ba§h ba§ma bir iimmetti. Allah'a itaat ederdi ve bir muvahhid idi.>> 
buyurur. Ayette ge~en ( 4.1 ) kelimesi kendisine uyulan imam, ba§
kandlr. ( ul4JI ) ise itaat eden, boyun egendir. ( U:.:.:LI ) ise 
§irkden tevhide donen kimsedir. Bu sebepledir ki Allah Teala : «Hi~ bir 
zaman i~in mii§riklerden olmaml§br.» buyurur. Siifyan es-Sevri'nin 
Seleme ibn Kiiheyl'den, onun Miislim el-Batin'den, onun da Ebu Ubey
deyn'den rivayetine gore; o, Abdullah ibn Mes'ud'a (bu ayette ge~en) 
iimmet ve kanit kelimelerini sormu§ da o, §oyle cevablam1§: Ummet; 
hay1r ogretendir. Kanit ise Allah ve Rasuliine itaat edendir. Malik'ten 
rivayete gore ibn Orner : t.Tmmet; insanlara dinlerini ogretendir, de
mi§tir. A'me§'in Hakem kanahyla ... Ebu Ubeydeyn'den rivayetine go
re; o, Abdullah (ibn Mes'ud) a gelmi§ ve: Eger sana sormaz isek ki
me sorariz? demi§. ibn Mes'ud ona yumu§ak davranffil§ da : Bize iim
meti haber ver, demi§, ibn Mes'ud : 0, insanlara hayn ogretendir, de
mi§. ~a'bi'nin Ferve ibn Nevfel el-E§cai'den rivayetine gore ibn Mes'
ud : Muhakkak Muaz ba§h ba§ma bir timmet idi, Allah'a itaat ederdi 
ve bir muvahhiddi, demi§ti. Ben kendi kendime : Ebu Abdurrahman 
hata ediyor. Allah Teala ancak : ((Muhakkak ki ibrahim, ba§h ba§ma 
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bir timmetti.>> buyurmu§tur, dedim. ibn Mes'ud: Ummet nedir, kanit 
nedir bilir misiniz? diye sordu ben :Allah en iyi bilendir, dedim. ~oy
le dedi: Ummet; hayn ogreten, kanit ise Allah'a ve Rasuliine itaat 
edendir. Bu haber ibn Cerir'in kaydettigine gore ibn Mes'ud'dan ba§
ka bir §ekliyle de rivayet edilmi§tir. Miicahid, ayetteki iimmet kelime
sini : Tek ba§ma, ba§ll ba§ma bir iimmettir, §eklinde; kanit'i ise : ita
at eden, diye agtklamt§tlr. Yine Miicahid der ki: ibrahim yalmz ba§I
na bir iimmet, bir mii'min idi. 0 zamanda biitiin insanlar katirlerdi. 
Katade iimmet kelimesini : 0 hidayet rehberiydi, kaniti ise : Allah'a 
itaat edendi, §eklinde agtklar. Allah Teala: ccRabbmm nimetlerine §iik
rederdi.>> buyurur ki; o, Allah'm kendisi iizerine olan nimetlerinin §Uk
riinii yerine getirirdi. Nitekim ba§ka bir ayette §6yle buyrulur : ccVe 
soziinii yerine getiren ibrahim'inkinde de.>> (Necm, 37) Yani Allah Te
ala'mn kendisine emretmi§ oldugu her §eyi yerine getirirdi. Allah Te
ala burada : ccRabbm onu begenip segmi§tir.>> buyururken ba§ka bir 
ayette §Oyle buyurur : ((Andolsun ki, daha once ibrahim'e de dogru 
yolu bulma kabiliyetini verdik ve Biz onu biliyorduk.>> (Enbiya, 51). 
Sonra : ccKendisini dogru bir yola iletmi§ti.>> buyurur ki bu yol; Allah'
m ho§nud olacag1 br ~eriat iizere tek ve ortag1 olmayan Allah'a iba
dettir. ccDiinyada ona iyilik verdik.>> Mii'minin hayatlm ho§c;a ikmal 
etmesinde ihtiyac; duydugu §eylerin tamam1 olan diinya haytrlanm 
onun igin topladtk. ccDogrusu o, ahirette de iyilerdendir.)) Miicahid, 
c~Diinyada ona iyilik verdik.>> ayetinde, dogru soyleyen dilin kasdedil
digini soyler. 

Allah Teala buyurur ki: ccSonra sana: Muvahhid olarak ibrahim'
in dinine uy, diye vahyettik.)) Onun kemali, biiyiikliigii IAJ.lah'I birle
mesinin ve yolunun sthhatmdan olarak ey Rasullerin sonuncusu ve 
peygamberler efendisi sana: ((Muvahhid olarak ibrahim'in dinine uy; 
o; big bir zaman mii§riklerden olmadt, diye vahyettik.>> Nitekim Allah 
Teala En'am suresinde §Oyle buyurur : ceDe ki : ~iiphesiz Rabbtm, be
ni dosdogru yola iletti. Halis muvahhid olan ibrahim'in dinine. ibra
him mii§riklerden olmadi.>> (En' am, 161). Allah Teala yahudileri in
karla ve devamla §6yle buyurur: c<Cumartesi (c;ah§mamak) ancak o 
gun iizerinde ihtilafa dii§enlere farz kllmd1 .. . » 
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124 Cumartesi ancak o giin uzerinde ihtilafa du-
~enlere farz kllmd1. ~uphesiz Habb1n, onlann ih ilaf ede
geldikleri ~eyler hakk1nda k1yamet gfulu aralannda hUk
munu verecektir. 

§iiphesiz Allah, her millete ibadet i~in toplanacaklan h 
giinii me§n1' k1lm1§t1r. Allah Teala bu iimmet i~in Cum'a giinunu 
mu§tur. Zira Cum'a giinii, Allah'm yarat1klan ikmal ettigi, -a 
larm kendisinde topland1g1 ve Allah'm kullan iizerine nimetinin 
mamland1~ altmci giindiir. Allah Teala'mn bu giinii Hz. Mt1sa'run di
linden israilogullanna me§ru' klld1~, onlarm bundan aynlarak cu
martesi giiniinii se~tikleri soylenir. Zira Rab Teala o giinde cum'a gu
nii yaratlh§lari kemale eren yaratiklardan herhangi bir ~ey yaratma
mi§tlr. 'Allah Teala bu giinii, Tevrat §eria:tmda onlara farz kllml§ on
lara bu farza sanlmalanm ve onu muha.Jaza etmelerini tavsiye etmi§
tir. Aynca onlara Peygamber olarak gonderdigi zaman Muhammed 
(s.a.) e uymalanru emretmi§, Hz. Mt1sa'ya bu hususta onlardan soz ve 
ahid almasm1 emretmi:§tir. Bu sebepledir ki Allah Teala: ccCumarte
si ( ~ah§mamak) ancak o giin iizerinde ihtilafa dii§enlere farz kilm
di.» buyurmu§tur. Miicahid : Onlar cumartesiye uydular ve cum'ayi 
terkettiler, demi§tir. Sonra yahudiler Meryem Oglu isa gonderilinceye 
kadar cumartesi yasagma uymu§lardir. Hz. isa'nm, onlarm bu giinii
nii pazar giiniine ~evirdigi soylenir. Hz. isa'nm, kaldmlan baz1 hiikiim
leri di§mda Tevrat §eriatmi terketmemi§ oldugu, kaldmlmcaya kadar 
cumartesiyi muhataza ettigi, h1ristiyanlarm Hz. isa'dan sonra !Kons
tantin zamamnda pazar giiniine, yahudilere muhalefet etmi§ olmak 
i~in ~evirdikleri, namazlanm da sahradan doguya dondiirdiikleri soy
lenir. En dogrusunu Allah bilir. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Abdiirrezzak kanahyla ... Ebu 
Hiireyre (r.a.) den rivayetle sabit otduguna gore; o, Allah Rasillii (s.a.) 
nii §6yle buyururken i§itmi§ : 

Biz (yaradili§ta) sonuncular, k1yamet gi.in i.i ise ilkleriz. §u kadar 
varki onlara kitab bizden once verilmi§tir. Sonra onlar (Allah'm) ken
dileri iizerine farz kilmi:§ oldugu gi.inlerinde aynhga dii§mii§ler ve AI-
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lah Teala o giine bizi hidayet buyurmu§tur. !nsanlar bu husiista bize 
tabidirler. Yahudiler yann, h1ristiyanlar yanndan sonrad1r. Hadisin 
lafz1 Buhari'nindir. Ebu Hiireyre ve Huzeyfe (r.a.) den rivayet edil
digine gore Allah Rasulti (s.a.) §6yle buyurmu§tur: 

Allah Teala bizden oncekilere cum'ay1 kaybettirmi§tir. Cumartesi 
gtinti yahudiler ic;in, pazar gtinti de h1ristiyanlar ic;indi. Allah Teala bi
zi getirdi ve bizi cum'a gtintine eri§tirdi. Boylece cum'a, cumartesi ve 
pazan farz k1lm1§ oldu. Onlar burada oldugu gibi k1yamet giinti de 
bize tabidirler. Dtinya halkmdan sonuncular biziz, k1yamet gtinti ise 
ilkleriz. (Btitiin) yaratlklardan once haklarmda htiktim verilecek olan
lar da biziz. Hadisi Muslim rivayet etmi§tir. 

x~t~,.. ~--: :,~.:1;)~~:~i,-= '-=-!/\(~~§j~'\'"e~' . .,u----LS;4S,,. ., . ; ~.,...!J..,.... , :,.-. .J ... . c.J..,.... ... , \ 
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125 - Rabbmm yoluna hikmetle ve guzel ogutle da
vet et. Onlarla en guzel ~ekilde tart!~. Muhakkak ki Rab
·bln, yolundan sapanlan en iyi bilir. 0, dogru yolda olan
lan da en iyi bilendir. 

Hikmet ve Giizel Ogutle Davet 

Allah Teala elc;isi Muhammed (s.a.) e yaratlklan, Allah'a hikmet
le c;ag1rmasm1 emreder. ibn Cerir der ki : 0, Allah'm ona indirmi§ ol
dugu kitab ve stinnet'tir. <<Rabbmm yoluna gtizel ogtitle davet et.» bu
yurur Allah Teala. Yani Allah'm baskmmdan sakmmalan ic;in onla
ra insanlann ba§ma gelen felaket ve musibetleri hatlrlat. 

Allah Teala : 110nlarla en gtizel §ekilde tartl§.)) buyurur. Onlardan 
mtinazara ve mticadeleye ihtiyac; duyan olursa; bu, gtizel bir §ekilde, 
nfk ile yumu§akhkla ve gtizel bir hitab ile olsun. Nitekim Allah Teala : 
cc1c;.:lerinde zulmedenler bir yana, ehl-i kitab ile en gtizel §ekilde muca-
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dele edin.,, (Ankebut, 46) ayetinde yumU§ak davranma a emretmi§
tir. Ayr1ca Firavuna gonderdiginde Mtisa ve Hanin ( oyle em
retmi§ti : ccVe ona yumu§ak sozle soyleyin. Belki nasih t dinler veya 
Allah'tan korkar.)) (Taha, 44). 

·Allah Teala: ccMuhakkak ki Rabbm, yolundan sapanl n 
bilir. 0, dogru yolda olanlan da en iyi bilendir.» buyurur · o 
klmln mutlu, kimin mutsuz oldugunu en iyi bilendir ve bunu 
bitirmi§tir. Onlan Allah'a davet et. Onlardan sapanlara kar§I pm -
larmdan otiirii kendini helak edercesine iizme. Zira onlara hid •e 
vermek, senin iizerine vazife degildir. Sen ancak bir uyanc1Sm. Sana 
teblig etmek dii§er. (Onlarm) hesabi ise Bize Mttir. ccMuhakkak ki sen 
her sevdfgini hidayete erdiremezsin.)) (Kasas, 56), «Onlan bidayete er
dirmek sana dii§mez.» (Bakara, 272). 

-----iZAHI 

ccOnlarla en giizel §ekilde tartl§.» Tartl§marun en -giizel yolu olan 
yumu§akhk ve nfk ile tartl§. Kat1 ve sert olma. Denildi ki; insanlar 
birbirinden farkh ii~ kiSma ayr1hrlar. Birinci k1Slm kamil bilginler ve 
saglam ak1l sahipleriyle keskin basiret sahipleridir. Onlar, e§yA.yt ger
~ek §ekilde olduklar1 gibi tarumak isterler. i§te ayet-i kerime'de; ccRab
blmn yoluna hikmetle davet et» kavlinde i§aret edilenler bunlard1r. 
Yani kesin ve yakini delillerle onlan ~ag1r ki e§yayl ger~ekte oldukla
n gibi bilsinler ve bOylece ondan yararlarup insanlan da yararlandlr
smlar. Bunlar SahA.be'den bilginlerin havass1 ve digerleridir. ikinci kl
Slm ise selim fltrat sahibi, saglam ahlaka malik kimselerdir ki bunlar, 
heniiz kemal derecesinin sonuna ula§maml§lardlr ancak eksikligin de 
alt noktasma dii§memi§lerdir. Bunlar insanlann ~ogunlugudur, orta
da yer ahrlar ve crgiizel ogiit» kavliyle i§aret edilenler bunlard1r. Yani 
bunlan giizel ogiitle ~aglr denmi§tir. U~iincii klSlffi ise miicadele eden, 
tartl"§an ~eki§en ve direnen insanlardir. i.~te cconlarla en giizel §ekilde 
tartl§'' kavliyle i§aret edilenler bunlardir. Onlar, ancak bu tartl§may
la hakka boyun eger· ve hakikate donerler. Denildi ki: Hikmetten mu
rad niibiivvettir. Yani onlan niibiivvet ve risaletle gag1r, demektir. Gii
zel ogiitten maksad ise, yumu§akllk ve davet esnasmda rahat davran
madlr. ccOnlarla en giizel §ekilde tarti§'' kavlinden maksad, onlann 
eziyyetlerine bakma, risaleti tebligde ve hakka davette kusur etme, 
demektir. Bunun igin baZI tefsir bilginleri, bu ayetin kill~ emrini bildi-
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ren ayetle neshedildigini soylemi§lerdir. (Hazin, Lubab, III, 656-657) 

--oOo---

126 - Eger ceza verecek olursan1z, ancak size reva 
goriilen ukubetin misillemesiyle ceza verin. Sabrederse
niz elbette bu, sabredenler ic;in daha iyidir. 

127 - Sabret; senin sabnn ancak Allah ic;indir. Uziil
me onlara. Kurduklan diizenlerden dolay1 da endi~e et
me. 

128 - Suphesiz ki Allah, miittakiler ve ihsan eden
lerle 'beraberdir. 

Allah Teala k1Sasl uygulamada ve hak almada benzerlige riayet
le, adaletle emrediyor. Nitekim Abdurrezzak'm Sevri kanahyla... ibn 
Sirin'den rivayetine gore o, «Ceza verecek olursamz, size nas1I ceza ve
rildi ise siz de oylece ceza verin.» ayeti hakkmda : Eger birisi senden 
bir ~ey almi§Sa sen de ondan bunun be{.lzerini, mislini al, demi§tir. 
Mucahid, ibrahim, Hasan el-Basri ve ba§kalan da bOyle soylemi§ ve 
ibn Cerir bu a~Iklamayt tercih etmi§tir. ibn Zeyd der ki: Onlar m\i§
rikleri bagi§lamakl_a emrolunmu§lardL Gu~. kuvvet sahibi ki§iler m\is-
1\iman olduklarmcia : Ey Allah'm el~isi, ke'§ke Allah bize izin vermi§ 
olsayd1 da, §U kopeklerden intikam alsayd1k, dediler. Bunun uzerine 
bu ayet nazil oldu, sonra Allah Teala bunu da cihad lle kald1rd1. 

Muhammed ibn ishak'm arkada§lanmn birinden, onun da Ata 
ibn Yessar'dan rivayetine gore; o, §Oyle anlatmi§tlr : Nahl suresi bu
t\inuyle Mekke'de nazil olmu§tur. Sure mekkidir. Ancak sonundan uc 
ayet Medine'de Uhud Sava§mdan sonra nazil olmU§tur. Orada Hamza 
(r.a.) OldurUlm\i§ ve ona i§kence edilmi§ti. Allah Rasillu (s.a.) :~a
yet biz onlara galip gelirsek mutlaka onlardan otuz k~iye i§kence ede
cegiz, buyurmu§tU. MuslUmanlar Allah RasulUnun bu sozunu l§ittik-
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lerinde : Allah'a yemin olsun ki eger biz onlara g 1 p 
oyle bir l§kence edecegiz ki; araplardan hi~ kimse, 
i§kence yapmarm§br, dediler. Bunun tizerine Allah TeAl urenin so
nuna kadar : «Ceza ·"'erecek olursamz, size nasll ceza venl i · 
oylece ceza -verin ... » ayetlerini indirdi. Bu hadis miirseldlr. 
ismi belirtilmemi§ miibhem bir ravi vard1r. Hadis ba§ka bir dan 
muttas1l olarak §Oyle riW.yet edilir: IH8.f1z Ebu Bekr el-Bezzar der · : 
Bize Hasan ibn Yahya'nm ... Ebu Htireyre (r.a.) den rivayetine ore; 
Allah Rasulii (s.a.) §ehit olundugunda, Hamza ibn Abdiilmu tal b 
(r.a.) in ba§ucunda durdu, oyle_bir manzaraya bakb ki kalbi daha ~o 
ac1tacak ba§ka bir §eye bakmi§ degildi. Ona baktl ki, iJikence edilmi§
ti. ~oyle buyurdu: Allah sana rahmet eylesin. Bildigime gore muhak
kak sen akrabalarma gider gelir, (s1la-1 rahme dikkat eder), ·\!ok~a ha
yir i§lerdin. Allah'a yemin olsun ki senden sonra sana olan hiizntimtiz 
olmarm§ olsayd1 ytrbci hayvanlarm karmlanndan Allah'm seni ha§ret
mesine kadar seni bu halde lfirakmam beni sevindirirdi. -Veya Allah 
Rasulti buna benzer bir kelime soylemi§tir- Allah'a yemin olsun ki 
bu yiizden onlann sana i§kence ettikleri gibi yetmi§ine mutlaka i§
kence edecegim. Bunun iizerine Cibril Muhammed (s.a.) e bu sureyi 
indirdi ve ayetin sonuna kadar olmak tizere «Ceza verecek olursamz, 
size nas1l ceza verildi ise siz de oylece ceza verin ... » ayetini okudu. Al
lah Rasulii {s.a.) yemininin keffaretini verdi ve bu niyetinden vazge~- . 

ti ve bunu yapmad1. Bu hadisin isnadmda zay1fhk vard1r. Zira isnad
da bulunan· Salih ~Ki ibn Be§ir el-Miirri'dir- imamlar katmda za
yif gortilmti§ttir. Buhari onun hadisinin miinker oldugunu sayler. ~a·
bi ve ibn Ctireyc derler ki : i§kence edilenler hakkmda Uhud gtinti 
miisltimanlann: Mutlaka biz de onlara i§kence edecegiz, demeleri hak
kmda nazi! olmU§tUr. Allah Teala, onlar hakkmda bu ayeti indirmi§tir. 

Abdullah ibn im~m Ahmed babasmm miisnedinde der ki : Bize 
Hediyye ibn Abdtilvehhab el-Mervezi'nin... Ubeyy ibn Ka'b'dan riva
yetinde o, §oyle demi§tir: Uhud harbi oldugunda Ansar'dan altmi§, 
muhacirlerden de alb ki§i o!diiriilmii§tii. Allah Rasulti (s.a.) ntin as
habi : Eger mii§riklere kar§I bugiin gibi bir gun bizim Iehimize olsay
di, mutlaka biz onlarm bu yaptlklanm kat kat. Odetirdik, dediler. (Mek
ke) feth gtinii oldugunda birisi: Bu giinden sonra Kurey§ tamnmaya
cak, dedi de bir nida edici . baz1 kimselerin isimlerini vererek : Allah 
Rasulii (s.a.) filan ve filanlar di§mda siyahlara ve beyazlara eman 
vermi§tir, diye nida eyledi. Allah Teala : «Ceza verecek olursamz ... » 

ayetini indirdi. Allah Ra.sulii (s.a.) : Sabrederiz ve ceza vermeyiz, bu
yurdular. Kur'an'da bu ayetin bin;ok benzeri vard1r ki; bu ayet, ada-
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letin me§rfriyyeti yamnda fazla ihsanda bulunmaya ~agnyt da i~er
mektedir. Nitekim bir ayette : <<Bir kotiiliigiin ka.I'§Ihjp, ona denk bir 
kotiiliiktiir.» buyurmu§ sonra da: «Kim de bagt§lar ve ban§I saglarsa, 
ecri Allah'a aittir.>> (§ura, 40) buyurmu§tur. Yine ba§ka bir ayette; 
«Yaralamalara kiSaS vardtr.» buyurduktan sonra: <fKim de hakkm
dan vazge~erse; o, kendisi i~in keffarettir.» (Maide, 45) buyurmu§tur. 
Bu ayet~i kerimede de once : «Ceza verecek olursamz, size nastl ceza 
verildi ise siz de oylece ceza verin.» buyurduktan sonra: «Sabrederse
niz elbette bu, sabredenler i~in daha iyidir.» buyurmu§tur. «Sabret; 
senin sabrm ancak Allah i~indir.» ayeti de sabretme emrini te'kid et
mektedir. Bu, aym zamanda buna Allah'm dilemesi, yard1m1, giicii ve 
kuvveti ile ul~tlacagmt haber vermekten ibarettir. Sonra :Allah TealA. 
buyurur ki: Sana muhalefet edenlere iiziilme. Muhakkak ki Allah bu
nu takdir buyurmu§tur. Kurduklan diizenlerden, sana d'Q,§manhk yap
maya ugra§malarmdan ve sana kotiiliik ula§ttrmaya ugra§malanndan 
endi§e etme, iiziilme. Muhakkak ki Allah sbl.na yeter, sana yardtm edi
cidir, seni destekleyicidir, seni onlara kal'§I iistiin ve muzaffer kilacak
ttr. 

«~iiphesiz ki Allah, (kendilerine yard1m1, te'yidi ile) miittakiler 
ve ihsan edenlerle beraberdir.» Bu, «Hani Rabbm meleklere: Ben si
zinleyim, haydi iman edenlere sebat verin, diye vahyetmi§ti.» (!Enfal, 
12) ayetinde, Mllsa ve Harun'a hitaben buyurdugu: <~Korkmaym, Ben 
sizinle beraberim, hem goriir hem de i§itirim.» (Taha, 46) ayetinde 
de oldugu gibi ozel bir beraberliktir. Aynca Hz. Peygamber (s.a.) ma
garada iken Stddik'a: ~<Uziilme, muhakkak Allah bizimle beraberdir.>> 
(Tevbe, 40) buyurmu§tu. Genel olan beraberlige gelince; bu i§itme, 
g6rme ve ilim iledir. Bu, :Allah Teala'mn §U ayetlerindeki gibidir: «Ne
rede olursamz olun, 0, sizinle beraberdir ve Allah yapttklanmzi gar-

. mektedir." (Hadid, 4), <~'Bilmez misin ki Allah; g6klerde olanlan da, 
yerde olanlan da bilir. u~ ki§inin gizli bulundugu yerde dordiincii mut
laka O'dur. Be§ k~inin gizli bulundugu yerde altmct mutlaka O'dur. 
Bundan az veya ~ok olsunlar ve nerede (bulunurlarsa) bulunsunlar 
mutlaka onlarla beraberdir.» (Miicadile, 7), «Ne i§te bulunsan, Kur'
an'dan ne okusan ve siz ne i§ yaparsamz; yaptiklanmza daldtgmtz
da mutlaka Biz iizerinizde §ahidiz.» (Yunus, 61) . 

.Ayetteki «Miittakilern haramlan btrakanlar, «ihsan edenler'' ise 
Allah'a itaat olan i§leri yapanlardtr. i§te Allah bunlan muhafaza ede
cek, koruya_cak, onlara yardtm edecek, onlan destekleyecek, dii§man
lanna ve muhaliflerine ka.I'§I onlan zafere erdirecektir. 

ibn Ebu Hatim der 1d: Bize babam'm ... Muhammed ibn !Hattb'-
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dan rivayetinde o, §Oyle demi§tir: Osman (r.a.) iman eden, mtittaki 
ve ihsan edenlerdendi. 

Nahl sftresi tefsirinin sonudur. Biitiin hamd ve nimet Allah'mdtr. 
O'ndan yard1m dilenir. 0 bize yeter ve 0, ne giizel Vek.il'dlr. 

NAHL S'ORESiNtN SONU 
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(Mekke'de nazil olmu§tur.) 

imam Buhari der ki : Bize Adem ibn Ebu iyas.. . Ebu ishak'tan· 
nakletti ki o, §oyle demi§tir: Ben Abdurrahman ibn Yezid'den i§ittim, 
o da Abdullah ibn Mes'ud'dan i~itmi§ ki, o §oyle demi§ : Beni !srail (is
ra suresi) Kehf ve Meryem sureleri ilk inen surelerdendir. Ve onlar, 
benim ilk ogrendigim surelerdendir. imam Ahmed ibn Hanbel der ki : 
Bize Abdurrahman... Mervan ibn Ebu Leba be' den nakletti ki, o Hz. 
Ai§e'yi §Ciyle derken i§ittim demi§ : Rasulullah (s.a.) oylesine oru~ tu
tardl ki biz orucunu yemek istemiyor, derdik. Oylesine de oru~ yerdi 
ki, oru~ tutmak istemiyor, derdik. Ve her gece Beni israil (isra) ve 
Zfuner surelerini okurdu. 

~)~~~------------~~ 
~~\:!: ~~~,~~i?ill~~~~G!~~~~~'S~ 

~:::i\?_;J,~ ~,t:;c,::~~-' ~ .. ,. C5 Y'., .... l.)'; .. ~ 
Rahman, Rahim olan Allah'1n ad1yla. 
1 - San1 yiicedir o Allah'1n ki; kulunu geceleyin 

Mescid-i Haram'dan, 9evresini miibarek k1ldigrm1z Mes
cid-i Aksa'ya gotiirmii~tiir. Bir k1s1m ayetlerimizi gostere
lim diye. Muhakkak ki 0' dur . 0, Semi', Basir. 

Tefsir, C, IX. F. 289 

' 

' 
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Allah Teala kendi zatm1 ovtiyor ve kendisinden ba§kasmm guc; ye
tiremeyecegi kudreti nedeniyle kendi §amm ta'zim ediyor. O'ndan ba§
ka ilah yoktur. Kulunu geceleyin ytirtiten Allah'tan ba§ka ilah yok
tur. Yani Muhammed (s.a.) i, Mescid-i Haram'dan - yani Mek
ke'deki mescidden- Mescid-i Aksa'ya ilya (Kudtis) daki mukad
des eve gecenin karanhgmda gottiren O'dur. 0 ilya ki; ibrahim 
Halilullah'tan beri peygamberlerin menba1d1r. Bunun ic;in btittin 
peygamberler orada toplanml§ ve o kendilerine kendi yerlerin
de ve yurtlarmda imamhk etmi§tir. Bu da Hz. Peygamber'in en btiytik 
onder ve 'en onde -giden reis oldugunu gosterir. Allah'm salat ve sela
rru onun ve diger peygamberlerin hepsinin tizerine olsun. ccQevresini 
mtibarek kildigimiz» bitkiler ve meyvelerle kutlu kildigirmz. ~cBir kl
sun ayetlerimizi (ona yani Hz. Muhammed'e) gosterelim diye.» Nite:
kim Allah Teala bir ba§ka surede §Oyle buyurmaktad1r : ccDogrusu o, 
Rabbmm btiytik ayetlerinden bir kiSmml gormti§ttir.» (Necm, 18). 

Bu konuda varid olan stinnet ve hadisleri a§aglda zikredecegiz. 
Allah'm salat ve selam1 onun tizerine olsun. ccMuhakkak ki O'dur 0, 
Semi', Basir.» ister mti'min olsun, ister kafir, ister bu sozu dogrula
sm, ister yalanlasm kullarmm sozlerini i§iten O'dur. Yaptlklanm go
ren O'dur. 0, her birine dtinya ve al;lirette mtistehak olduklanm ve
rendir. 

tsra ve Mi'rac Konusunda Varid Olan Hadisler 
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Abdi.ilaziz ibn Abdullah der ki : Bize Si.ileyman, ~erik ibn ·Abdul
lah'tan nakletti ki; o, §oyle demi§: Enes ibn Malik'in, Rasulullah (s.a.) 
m K.a'be mescidinden mi'raca goti.iri.ildi.igi.i gece hakkmda §6yle dedi
gini i§ittim: Hz. Peygamber Mescid-i Haram'da uyumakta iken, ona 
vahyedilmezden once i.i~ nefer geldi. i~lerinden birincisi; o hangisidir? 
dedi. Digeri; ortada oland1r ve 0 en hayirlllandir, dedi. Obi.iri.i ise :En 
hayuhlanm alm, dedi. 0 gece Hz. Peygamber onlan gormemi§ti. Ni
hayet ertesi gece kalbi goren ve gozi.i uyuyup kalbi uyumayanlarm go
recegi §ekilde - Peygamberler boyledirler, gozleri uyur kalpleri uyu
maz- Onunla konu§maksizm onu goti.irdi.iler. Zemzem kuyusunun ya
nma koydular. Sonra Cebrail onlardan teslim ald1. Cebrail, Rasulul
lah'm bogazmdan g1rtlagma kadar olan k1Smm1 yard1. Gogsi.ini.i ve 
karmm bo§alttl ve eliyle onu zemzem suyunda y1kad1. Nihayet karm
m antt1. Sonra kendisine altmdan bir tas getirildi, i~inde hikmet ve 
imanla bezenmi§ bir kap vard1. Onunla gogsi.ini.i ve bogazmdaki da
marlan s1vazlad1. Sonra yard1g1 yeri tekrar kapad1 ve Allah Rasuli.ini.i 
di.inya semasma ~1kard1. Di.inya gogi.ini.in kap1larmdan bir kaplyt cal
dl. GOk ehli; kimdir o? diye seslendiler. Cibril diye kar§Ihk verdi. Be
raberinde kim var? dediler. Cebrail : Beraberimde Muhammed (s.a.) 
var, dedi. 0 peygamber olarak gonderildi mi? dediler. Cebrail; evet, 
dedi. Onlar; merhaba, ho§ geldi, safalar getirdi, dediler ve gdk ehli onu 
mm~tulad1lar. Gok ehU Allah kendilerine bildirinceye kadar yeryi.izi.i 
i~in Allah'm onunla neyi murad ettigini bilmiyorlardl. Di.inya gogi.in
de Hz. Adem'i buldu. Cibril ana; bu, baband1r kendisine selam ver, de
di. 0; Adem'e selam verdi. Adem kendisinin selamm1 iade ederek; 
merhaba, ho§ geldin, ho§ geldin ey ogul, dedi. Ne gi.izel ogulsun sen. 0 
bir de baktl ki di.inya gogi.inde uzamp giden iki 1rmak vard1r. Ey Ceb
rail bu iki 1rmak da nedir? dedi. Cebrail; bunlar Nil ve F1rat'm koki.i
di.ir, dedi. Sonra onunla birlikte gokte yollarma devam etti. Bir de ne 
gorsi.in, bir ba§ka nehir daha var. Uzerinde de inci ve zebercedden bir 
kO§k var. Elini vurdu, baktl ki o misktir. Ey Cibril bu nedir? dedi. Ceb
rail; Rabbmm seni kendisi ile sevindirdigi senin icin saklad1g1 K.evser 
i§te budur, dedi. Sonra ikinci goge yi.ikseldi. Orada da melekler birin
cideki gibi; kimdir o? dediler. Cibril, dedi. Beraberindeki kim? dediler. 
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Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem, dedi. Ona peygEwu:Je. 
rildi mi? dediler. Evet, dedi. Merhaba, h~ geldi safalar 
ler. Sonra ii~iincii goge yiikseltti onu. Birinci ve ikincidek" e 
Ieri gibi oradakiler de dediler. Sonra onu dordiinciiye yiikse t 

§ekilde dediler. Sonra onu be§inci goge yiikseltti. Aym §ekilde 
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Sonra onu altmc1ya yiikseltti. Onlar da aym §ekilde dediler. Sonra u 
yedinci goge yiikseltti. Onlar da aym §ekilde dediler. Her gokte pe -
gamberler vard1. Enes bunlarm adm1 s1ralam1§tl ama ben i~ler.inden 
ikin:ci gokte idris'in, dordiincii gokte Harun'un, be§incide de adllll h -
tlrlamad1g1m bir ba§kasmm, altmc1 gokte ibrahim'in ve yedinci gokte 
_MU.sa'nm bulundugunu hatmmda tuttum. Allah Musa'ya konu§masl 
ile iistiinliik bah§etmi§ti. MU.sa dedi ki : Rabb1m kimsenin benden da
ha ustiiniine yiikseltilecegini sanm1yorum. Sonra Hz. Peygamberi Al
lah'tan ba§ka kimsenin bilemeyecegi daha ustiin yerlere yiikseltt[ Ni
hayet Sidre el-Miinteha'ya geldi. izzet sahibi Rabb Cebbar-1 Ziilcelal'a 
yakla§t1, a§ag1ya sarkt1 iki yay arahg1 kadar, hatta daha az (Kabe 
Kavseyni ev Edna) olmu§tu. Nihayet Allah Teala, orada vahyettikleri 
arasmda iimmetine de her gun ve gecede elli vakit namaz diye vah
yetmi§ti. Sonra iHz. Peygamber inmi§ ve Mfu;a'ya ugrarm§tl ki, !Mfu;~ 
onu yanmda tuttu. Ve dedi ki : Ey Muhammed -Rabbm sana ne ah
detti? 0; her gece ve giindiizde elli vakit namaz ahdetti, dedi. M_fu;a 
dedi ki: Ummetin buna giig yetiremez, don de Rabbm senin ve um
metin igin bunu hllififletsin. Hz. Peygamber bu konuda isti§are eder
cesine Cibril'e yoneldi. Cibril de ona; evet dercesine i§aret etti ve ister
sen peki, dedi. Ve kendisini Cebbar-1 Ziilcelal'in huzuruna yiikseltti. 
O'nun huzurunda iken dedi ki : Ey Rabb1m bizim i<;in hafiflet, ~iin

kii iimmetim buna giig yetiremez. Bunun .iizerine Allah Teala ondan 
on vakit namaz1 indirdi. Sonra o, Musa'ya dondii, Musa onu yamnda 
tuttu. Nihayet be§ vakit namaz kalmcaya kadar Musa onu her sefe
rinde Rabbma geri gonderiyordu. Sonra Musa, be§ namaz kiSrmnda 
onu tuttu ve dedi ki : Ey Muhammed, Allah'a yemin olsun ki ben, kav
mim olan israilogullanm bundan daha az bir §eye yonlendirdim, on
lar zaytf kald1lar ve terkettiler. Benin iimmetin ise' beden, goniil, ce
sed, gozler ve kulaklar bakimmdan ~ok daha zay1ftlrlar. Oyleyse don 
de tRabbm bunu sana hafifletsin. Hepsinde de Hz. Peygamber isti§are 
etmek i<;in Cibril'e yonelirdi. Cibril bundan kagmmazd1. Be§incide onu 
yine yiikseltti. 0 dedi ki; ey Rabb1m, benim iimmetim cesed, kalb, ku
laklar ve bedenler bak1mmdan zaytftlrlar. Bizim i~in hafiflet. Cebbar-1 
Ziilcelal, ey Muhammed, dedi. 0, emrin ba§1mla goziim iistiine buyur, 
dedi. 0 buyurdu ki : Sana ana kitabda farz k1ld1g1m gibi, Benim ka-
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tlmda soz degi§tirilmez. Buyurdu ki : Her iyilige on kati vardir. 0 ana 
kitabda ellidir. Senin uzerine ylikleneni ise be§tir. Hz. Peygamber Hz. 
Mllsa'ya dondu. 0; nasil yaptm? dedi. Hz. Peygamber bizim i~in ha
fifletti ve bize her iyilige on katmi verdi, dedi. MU.sa dedi ki : Dogru
su Allah'a andolsun ki ben, tsrailogullanna bundan daha azim gotu.r~ 
dum, onlar bunu terkettiler. Rabbma don, senin ic;in yine harfifletsin 
Rasillullah (s.a.) : Ey MU.sa, dogrusu Allah'a andolsun ki ben Rabbi
rmn huzfuuna gidip gelmekten utamr oldum, dedi. Hz. Musa da; Al
lah'm adiyla in, dedi. Enes ibn Malik der ki o uyandlgmda Mescld 
el-Haram' da idi. 

;Buhari- bu rivayeti Kitab et-Tevhid'de ooylece nakleder. Hz. Pey~ 
gamberin sifatl bahsinde de 'Ismail ibn Ebu tivey kanahyla ... SUley
man ibn Bilal'den bu hadisi nakleder. 

MU.Slim ise bu hadisi Harlin ibn Said kanahyla ... SUleyman ibn 
Bilal'den nakleder. Ancak biraz fazla, biraz az takdim ve te'hirli ola
rak rivayet eder. Burada raviler arasmda yer alan ~erik ibn Abdullah 
ibn Ebu Nemr, hadisi iyi ezberlememi§ ve yazmarmljtlr. Bu sebepten 
hadisi muzdaribdir. Nitekim bu huslls diger hadislerin ac;Iklanmasi es
nasmda gelecektir. Bazilan da bunu daha sonra vuku bulacak mi'rac 
hadisesi ic;in hazirhk olarak kabul ederler. Dogrusunu en iyi !Allah bi
lir. 

Hafiz Ebu Bekr el-Beyhaki der ki: ~erik'in hadisinde mtinferid 
kaldigl fazlahklar vardlr. Hz. Peygamberin Rabbmi gordugunu iddia 
edenlerin mezhebine gore; ~erik'in bu hadisi munferid hadistir. Bu
nunla hadisteki §U ifade kasdediliyor: Sonra Rabb-i izzet'in yanma 
yakla§tl, R§agiya indi iki yay arahg1 kadar, hatta daha az, vard1. Ha
fiz Ebu Bekr el~Beyhaki der ki: Ai§e, ibn Mes'ud ve Ebu Htireyre'nin 
sozu bu ayetlerin Cibril'i gordugune hamledi§leri §eklindedir ki bu hu
slls daha da dogrudur. Bu konuda gerc;ek, Beyhaki'nin soyledigi ifa
dedir. <;unku iEbu Zerr §6yle demi§tir : Ey Allah'm Rasillu, Rabbmi gar
dun mu? 0 §6yle buyurmu§tur : Bir nurdur, O'nu nasll gorebilirim ki. 
Bir ba§ka rivayette de : Ben, bir nur gordum, demi§tir. Bunu Muslim 

·.~Allah ona- rahmet eylesin- tahric eder. 
Necm suresindeki <<Sonra yakla§tl ve sarkti» kavliyle kasdedilen; 

Ciblil Aleyhisselam'dir. Nitekim Buhari ve MU.Slim'in Sahih'lerinde 
sabit olduguna gore, mu'minlerin annesi Hz. Ai§e ve Abdullah ibn Mes'
ud, boyle demi§lerdir. MU.Slim'in Sahih'inde Ebu Hureyre (r.a.) den 
de bOyle menkuldur. Bu ayetin bu §ekilde tefsir edili§ine kar§I c;Ikan 
hie; bir sahabe bilinmemektedir. 

imam Ahmed der ki : Bize Hasan ibn Musa.. .. Enes ibn Malik'den 
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nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Bana burak getirildi. 
0, merkebden biiyiik~e, katlrdan kii~iik durumda, beyaz bir hayvan
dl. Ayagm1 goziiniin uzand1g1 en son noktaya koyard1. Ona bin
dim. Beni gotiirdii. Nihayet Beyt el-Mukaddes'e geldim. Hayvam pey
gamberlerin baglad1klan halkaya baglad1m. Sonra i~eri girdim ve ora
da iki rek'at namaz k1hp \!Iktlm. Sonra Cebrail bana biri i~ki, biri siit 
dolu iki kap getirdi. Ben .siitii tercih ettim. Cebrail dedi ki : FJ.trata 
uydun. Sonra beni diinya gogiine yiikseltti. Cebrail kapmm a~llmasi
m istedi. Kimsin sen? denildi. Cebrail, dedi. Beraberinde kim var? de
nildi. 0; Muhammed, dedi. 0 gonderildi mi? denildi. Cebrail; evet o 
peygamber olarak gonderildi, dedi. Bunun iizerine bize kap1 a~1ldl. 

Bir de baktlm ki ben Adem ile beraberim. 0 beni ag1rlad1 ve hayir dua
da bulundu. Sonra bizi ikinci goge yiikseltti. Cebrail kapmm a~llma
smi istedi. Kimsin sen? denildi. 0; Cebrail, dedi. Beraberindeki kim? 
denildi. 0; Muhammed, dedi. 0 gonderildi mi? denildi. Cebrail; o,gon
derildi, dedi. Bize kap1 a\!1ld1. Bir de baktlm ki ben iki halam oglu Yah
ya ve isa ile kar§I kar§1yay1m. Her ikisi beni ag1rladllar ve benim i\!in 
hay1r duada bulundular. Sonra biz ii~iincii goge ~1ktlk. Cebrail kapl
nm a~llmasm1 istedi. Kimsin sen? denildi. Cebrail, dedi.. BE!raberindeki 
kim? denildi. 0; Muhammed, dedi. 0 peygamber olarak gonderildi mi? 
denildi. 0; evet peygamber olarak gonderildi, dedi. Bunun iizerine bi
ze kap1 a~1ld1. Bir de baktrm ki; ben YU.suf'un yamndayim. Ve gordiim 
ki ona giizelligin yans1 verilmi§. 0, beni ag1rlad1 ve benim i~in hayir 
duada bulundu. Sonra biz dordiincii goge ~1ktlk. Cebrail ka,pmm a~Il
masim istedi. Kimsin sen? denildi. 0; Cebrail, dedi. Beraberindeki kim? 
denildi, Muhammed, dedi. 0 peygamber olarak gonderildi mi? denildi. 
Cebrrul; evet gonderildi dedi. Bunun iizerine kap1 a~lldl bir de bak
trm ki; ben idris ile kar§I kar§1yay1m. o ; beni ag1rlad1 ve hayir duada 
bulundu. Sonra Hz. Peygamber dedi ki : Allah Teala onun i~in «Ve onu· 
yiice bir yere yiikselttik» buyurur. Sonra biz be§inci goge ~1kt1k. Ceb
rail kapmm a~1lmasm1 istedi. Kimsin sen? denildi, Cibril, dedi. Bera
berindeki kim? denildi. Muhammed, dedi. 0 peygamber olarak gon
derildi mi? denildi. 0 ; evet peygamber olarak gonderildi, dedi. Bize 
kap1 a\!1ld1 bir de bakt1m ki Han1n ile kar§l kar§Iyayim. 0 beni agir
ladl ve hayir duada bulundu. Sonrabiz altmc1 goge ~Iktlk. Cebrail ka
pmm a\!1lmasm1 istedi. Kimsin sen? denildi. Cebrail, dedi. Beraberin
deki kim? denildi. Muhammed, dedi. 0 gonderildi mi? denildi. Cebrail; 
o g6nderildi, dedi. Bize kap1 a~lld1. Birden ben Musa ile kar§Ila'§tlm. 
Beni a~rlad1 ve hayir duada bulundu. Sonra biz yedinci gage \!Iktlk. 
Cebrail, kapmm a~1lmasm1 istedi. Kimsin sen? denildi. Cibril, dedi. 
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Beraberindeki kim? denildi. Muhammed, dedi. 0 gonderildi mi? denll
di. GOnderildi, dedi. Bunun uzerine bize kap1 ac;lld1. Bir de baktlm k1 
ben, ibr!him ile kar§l kar§lyayim. Ve o, Beyt el-Ma'mftr'a dayanffil§. 
Bakt1m ki oraya her gfin yetmi§ bin melek giriyor, sonra bir daha ge
ri donmuyor. Sonra beni Sidre el-Munteh!'ya goturdu. Bakt1m ki ora
nm yapraklan fil kula~ gibi, meyveleri de kup gibi. Allah'm emri onu 
ku§atmca o._ de~l§ti. Allah'm yaratlklanndan hie; kimse onun guzelli
gini tavsif edemez. Hz. Peygamber buyurdu ki: Allah Te!l! bana vah
yedecegini etti. Ve her gece ve gfinduzde elli namaz farz k1ld1. Sonra in
dim ve Mfts!'ya ugrad1m. 0, dedi ki: Rabbm ummetine ne farz klld1? 
Her gece ve gunduzde elli namaz, dedim. 0, Rabbma don ha;fifletil
mesini iste, c;finku fimmetin buna guc; yetiremez, ben 1srailogullanm 
tecrube ettim, dedi. Hz. Peygamber der ki : Ben Rabb1ma dondum ve 
dedim ki: E~ Rabb1m, ummetime hafiflet. 0, benden be§ini indirdi. 
DOndum Mftsa'ya geldim. Dedi ki ne yaptm? IBe§ini indirdi, dedim. 
Mfts! dedi ki : Ummetin buna guc; yetiremez. Rabb1na don ve umme
tin ic;in hafifletilmesini iste. Hz. Peygamber buyurdu ki : Ben Rab
blmla Mftsa arasmda gidip geliyordum ve her seferinde be§er be§er du-

- §U.yordu. Ve nihayet buyurdu ki : Ey Muhammed, her gfin ve gecede 
be§ namaz, her namaza on bedel. Boylece hepsi elli yapar. Kim de bir 
iyiligi kasdeder ve i§leyemezse, ona bir sev!b yaz1hr. ~ayet i§lerse on 
sevab yaZihr. Kim · de bir kotlugu kasdeder ve i§lemezse ona bir §ey 
yaZilmaz. i§leyecek olursa bir tek kotUluk yazl11r. Ben indim Ml)s!'ya 
vard1m ve durumu haber verdim. Mftsa dedi ki : Rabbma don ve ken
disinden fimmetin ic;in hafifletilmesini iste. <;unku fimmetin buna gfic; 
yetiremez. Rasftlullah (s.a.) buyurdu ki: Ben Rabb1ma dondum fakat 
haya ettim. 

Bu hadisi MUslim ~eyban ibn Ferruh ka:riahyla Hammad ibn Se
leme'den bu §ekilde tivayet eder ki, bu · rivayet ~erik' in rivl\yetinden da- . 
ha sahihtir. Beyhaki de der ki : Bu i>fade gosteriyor ki; mi'rac h!di
sesi, Hz. Peygamberin Mekke'den mukaddes eve goturUldugu gece ol
mu§tur. Onun soyledigi bu soz, §U.phe ve tarti§ma goturmez gerc;egin 
kendisidir. 

imam Ahmed der ki: Bize Abdurrezzak ... Enes ibn MAlik'den nak
letti ki; Rasulullah (s.a.) a mi'rac'a c;1kanldigi gece binmek uzere 
egerli ve yularh bir Burak getirildi. Buna binmek Hz. Peygambere zor 
geldi. Cibril Aleyhisselam dedi ki : Seni bunun uzerine ta§Iyan nedir? 
Allah'a andolsun ki Allah katmda senden daha §erefli hie; bir kimse 
ona binmedi. Enes ibn M!lik der ki: Rasftlullah (s.a.) kan-ter ic;inde 
kald1. Bu hadisi Tirmizi de, Ishak ibn Mansftr kanallyla Abdurrezz!k'~ 
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dan nakleder ve; bu garib bir hadistir, ondan ba§ka bir kimseden nak
ledildigini bilmiyoruz, der. 

Yine imam Ahmed der ki bize Ebu Mugire ... Enes 'ibn . · 'den 
naklettiler ki, Rasill.ullah (s.a.) §6yle demi§: Rabb1m Azze ve ce le be
ni katma ytikselttigi gece bir topluluga rastlad1m ki; bak1rdan ma · 
lan vard1. Tlrnaklanyla yuzlerini ve goguslerini parahyorlardl Bun
lar kimdir ey Cebrail? diye sordum. Cebrail dedi ki: Bunlar insanl · 
rm etini yiyenler ve namuslanna tecavuz edenlerdir. Ebu navud bu 
hadisi Safvan ibn Amr kanahylt:!. Abdurrezzak'dan ve Enes'in yer al
madlgl bir tarik ile rivayet eder. Allah en iyisini bilendir. 

Yine 'imam Ahmed der ki: Bize Veki' ... Enes'den nakleder ki, Ra
sulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : Mi'rac'a ~1kanld1g1m gece Mllsa 
Aleyhisselam'a rastladrm. 0, kabrinde ayaga kalkml§ namaz k1hyordu. 
Bu hadisi Muslim de Hammad ibn Seleme kanahyla SUieyman ibn 
Tarhan ve Sabit el-Benani'den Enes ibn Malik'e ula§an bir rivayetle 
nakleder. Nesei U?E?; . &u rivayetin S'iileyman, Sabit ve Enes kanahyla 
nakledilenden daha· sahih oldugunu soyler. Ebu Ya'la el-Mavs11i, Mus
ned'inde der ki: Bize Vehb ibn Bakiyye Enes'den nakletti ki, o §Oyle 
demi§: Peygamberin ashabmda~ bir k1smmm bana bildirdigine gore; 
Hz. Peygamber, mi'rac'a ~1kanld1~ gece Hz. Mll.sa'ya rastlann§. 0, 
kabrinde nam~z k1hyormu§. Ebu Ya'la der ki: Bize ibrahim ibn Mu
hammed ... Mu'temir kanahyla babasmdan nakleder ki; o, Enes'in §OY
le dedigini i§itmi§ : Hz. Peygamber mi'rac'a ~Ikanld1g1 gece Musa'ya 
rastlaml§. 1\Jllsa kabrinde namaz k1hyordu. Enes der ki : Zikredildigi
ne gore, Hz. · Peygamber Burak uzerinde ta§mmi§tlr. 0 hayvam ya da 
ati baglam1§t1. Ebubekir demi§ ki: Ey Allah'm Rasulu onu bana an
lat. Rasill.ullah (s.a.) buyurmu§ ki: Burak §6yle ve· §6yledir. Bunun 
uzerine Hz. Ebubekir; ben §ehadet ederim ki sen Allah'm Rasul'iisun, 
deini§tir. Ve Hz. Ebubekir Burak'1 gormu§t'ii. 

Hafiz· Ebu Bekr Ahmed ibn Amr el-'Bezzar Musned'inde der ki: 
Bize ISeleme ibn ~erik; .. Enes ibn Ma..lik'deri nakletti ki, ·Rasulullah 
(.S.a.) §Oyle buyurmu§tur: Ben uykuda iken birden Cibril Aleyhisse
lam geldi. iki omuzumun arasma vurdu. Kalktlm, kU§ yuvas1 gibi iki 

. yuvamn bulundugu bir agaca ~1ktlm. Cebrail o yuvalardan birine, ben . 
de digerine oturdum. Bismillah deyip . yukseldi ve otelerin otesine ka
dar gitti. Ben gozumu ~evremde dola§tmyordum. Gage elimle dokun-, 
mak isteseydim dokunurdum. Cibril bana yoneldi. Sanki o, bir egerin 
atm s1rtma · yap1§mas1 gibi yerinde yapl§mi§ti, ondan hi~ ayrllm1yor._ 
du. Onun Allah Teala'mn bilgisi konusundaki 'iistunlugiinu anladrm. 
Bana goklerin kap1larmdan bir kap1 a91ld1. En buyiik nuru gordum 
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Perdenin otesinde inci ve yakut refrefi vard1. Allah Teala dileciigi ka
dar §eyi bana vahyetti. Hafiz Ebu Bekr der ki : Bu hadisi, Enes'ten 
ba§ka kimsenin rivayet ettigini bilmiyorum. Ebu imran'dan da Haris 

· ibn A bid' den . ba§ka bir kimsenin bu hadisi rivayet ettigini gormedim. 
0, Basra'h me§hllr bir ki§i idi. Haf1z Beyhaki, Delail en-Niibiivve isim
li eserinde bu hadisi Ebu Bekr el-Kadi kanahyla .. . Said ibn Manstlr'
dan rivayet eder ve aym senedleri zikreder. B~kas1 da bu hadisin so
nunu §Oyle ifade eder : Benim oniimde veya perdenin otesinde incl ve 
yaktlt refrefi belirivermi§ti. Sonra da Beyhaki der ki : Haris ibn Abid 
boyle rivayet etmi§tir. Bu hadisi Hammad ibn Seleme de ... Muham
med 'ibn Umeyr ibn Utarid'den nakleder. ~oyle ki : Rastllullah (s.a.) 
ashabmdan bir topluluk ile beraberken Cibril Aleyhisselam kendisine 
gelmi§ ve belini diirtmii§. 0, Cebrail'le beraber iki ku§ yuvas1 gibi bir 
§eyin bulundugu bir agaca gitmi§. iki ku§ yuvasmdan birine o, dige
rine Cebrail oturmu§. Rastllullah demi§ ki: 0, bizi ufka vanncaya ka
dar yiikseltti. Eger elimi gage uzatml§ olsayd1m ona eri§irdim. Bir se
bebe as1ld1 ve nur indi. Cibril sanki (devenin hamutunun s1rtma ya
pl§masi gibi) yapl§lp baYihverdi. Ben onun ha§yetinin benim ha§ye
timden daha iistiin oldugunu anlad1m. Bana §Oyle vahyedildi: Hii
kiimdar peygamber mi, kul peygamber mi? Ve cennette sen nereyi is
tersin? Cibrll uzand1g1 yerden bana ima ederek tevazu' gostermemi 
i§aret etti. Ben de ; haYir, kul peygamBer, dedim. Ben derim ki: Bu 
hadis eger sahih ise, olaym isra gecesinden ba§ka bir gecede vuktl bul
mu§ olmas1 gerekir. <;iinkii hadiste Beyt el-Mukaddes zikredilmedigi 
gibi gage <;:Ikl§ da zikredilmemi§tir. Binaenaleyh bu olay, bizim bahis 
mevztlu ettigimiz mi'rac gecesinden ba§ka. bir zamanda olmu§tur. Al
lah en iyisini bilendir. 

Yine Bezzar der ki bize Amr· ibn isa ... Enes ibn Ma.lik'den nak
Ietti ki; Hz. Muhammed (s.a.) Aziz ve Celil olan Rabbm1 gormii§tiir. 
Bu hadis garibdir. · 

Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki : Bize Ytlnus. .. Enes ibn Malik' den 
nakletti ki; o, §byle demi§tir : Cibrll Aleyhisselam Hz. Peygambere Bu
rak! getirdiginde, sanki o, kuyrugunu oynatlyordu. Cibril ona; dur ya 
Burak, dedi. Allah'a andolsun ki senin binitinin benzeri yoktur. Ra
stllullah (s.a.) Burak iizerinde yiiriidii. (Hz. Peygamber der ki : ) Ben 
yolun kenannda ya§h bir kocaya rastlad1m. Ey Cibrll bu nedir? de
dim. Cibril; yiirii ya Muhammed, dedi. Ravi der ki Allah'm yiiriime-

l sini istedigi mikdarda yiiriidii. Bir de baktl ki yolun bir ko§esinde uzak
la§an birisi kendisini gagmyor; gel ya Muhammed, diyor. Cibrll ona 
dedi ki : Yiirii ya Muhammed. 0 da Allah'm yiiriimesini istedigi ka-

} 

r 
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dar yiiriidii. Havi der ki: Ona yaratlklardan buyiik b 
ladl ve kendi.Sine : Selam olsun sana ev evvel, selam 
ahir, selam olsun sana ey ha§ir, dediler. Cibril ona ded · 
hammed, onlarm selarmm iade et. Hz. Muhammed de o 
m iade etti. Sonra iic;iincii bir kalaballga rastlad1. Onlara 
ledigi gibi soyledi. Sonra iic;iinciiye, sonra Beyt el-Mukadd 
Orada kendisine su, ic;ki ve siit sunuldu. Rasulullah (s.a.) 
Cibril ona aedi ki : Sen f1trat1 tutturdun. ·Eger suyu ic;seydin 
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tin suya dalar ve sen de suya bogulurdun. ic;kiyi ic;seydin sen de 
tlrdln iimmetinde az1t1rd1. Sonra ona Hz. Adem ve diger peygamber
ler (·Allah'm selam1 onlann iizerine olsun) gonderildi. Rasulullah ( .a.) 
o gece onlara imamhk etti. Sonra Cibril ona dedi ki: Yolun kenannda 
gordiigun ya§h kocaya gelince; o, diinyad1r. Diinyamn omrii o ya§lJ 

kocanm 'Omriinden daha fazla kalmami§tlr. Kendisine donmeni isteye-
ne gelince; o, ~llah dii§mam · Senin kendisine meyletmeni is
tedi. Sana selam verenlere gelince; bunlar, ibrahim, MU.Sa ve isa Aley
hisselam'dlr. 'Beyhaki, Delail en-Niibiivve isimli eserinde bu hadisi Vehb 
kanahyla rivayet eder. Bu hadisin laf1zlarmda k1smen gariblik ve miin
kerlik vard1r. Enes ibn Malik'den nakledilen bir ba§ka rivayette de ger
c;ekten gariblik ve miinkerlik bulunmaktadir. Bu rivayeti Nesei'nin 
Siinen'inin sec;melerinde mevcuddur, ancak biiyiik Siinen'inde -gi:irme
dim. Nesei der ki : Bize Amr ibn Hi§am ... Enes ibn Malik'den nakletti . 
ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Merkebden biiyiikc;e, katlr
dan kiic;iikc;e bir hayvan getirildL Ayagm1 goziiniin uzand1g1 noktaya 
kadar basardl. Ben onun iizerine bindim. Cibril Aleyhisselam vard1. 
Yiiriidiim. Cibril; in ve namaz k1l, dedi. Ben de indim ve namaz kll-· 
d1m. Nerde nainaz k1ldm biliyor musun? dedi. Taybe'de (Taybe Me- / 
dine'nin ismi) namaz k1ldm, Hicret edilecek yer oras1d1r, dedi. Sonra; 
in, namaz k1l, dedi. Ben de indim, namaz k1ldrm. Nerde namaz kll
drm? dedim. ·r-i_J!ma'da. Allah Teala'mn MU.Sa Aleyhisselam'la ko
nu§tugu yerde, dedi. Sonra; in ve namaz k1l, dedi. Ben de namaz kll
drm. Nerde namaz klldm biliyor musun? dedi. Beyt el-Lahm'de, isa 
Aleyhisselam'm dogdugu yerde, dedi. Sonra Beyt el-Mukaddes'e gir
dim. Benim i'c;in peygamberler topland1. Cibril beni one siirdii ve on
lara imam oldum. Sonra beni diinya gogiine yiikseltti. ·Bir de baktlm 
ki Adem Aleyhisselam orada bulunuyor. Sonra beni ikinci goge yiik
seltti. Baktlm ki orada teyzem oglu isa ve Yahya ·Aleyhisselam var. 
Sonra beni iic;iincii goge yiikseltti. Baktlm ki orada YU.Suf Aleyhisse
lam var. Sonra beni dordiincii goge yiikseltti. Baktlm ki orada Ha
run Aleyhisselam var. Sonra beni be§inci goge yiikseltti. !Bakt1m ki 



4612 1BN KESlR · (Ciiz : 15 ; SOre : 17 

orada idrls Aleyhisselam var. Sonra beni altmc1 goge yiikseltti. Bak
tlm ki orada . Musa Aleyhisselam var. Sonra beni yedinci goge yuk
seltti. Bakt1m ki orada ibrah:im Aleyhisselam var. Sonra beni yedi go
gun iistune c;1kard1. Sidre el-Munteha'ya geldim. Beni bir titreme kap
ladi secdeye kapand1m. Bana denildi ki : Dogrusu Ben gokleri ve yeri 
yaratt1g1m gun sana ve ummetine elli namaz1 farz k1ld1m. Kalk, sen 
ve ummetin onu eda edin. Dundum Ibrahim Aleyhisselam'a geldim. 
Bana hie; bir sual sormad1. Sonra MU.Sa'ya geldim. MU.Sa : Allah sana ve 
ummetine ne kadar farz k1ld1? dedi. Ben; elli namaz, dedim. !MU.Sa de
di ki: Ne sen, ne de ummetin onu yerine getirmeye guc; yetiremezsl
niz. Oyleyse don ve Rabbmdan hafifletilme iste. Ben Rabb1ma don
dum, bana on namaz indirdi. Sonra Mt1sa'ya gittim, tekrar donmemi 
emretti. nondum, Rabi:nm bana on namaz hafiflet~i. Sonra be§ nama
za kadar donduruldum. Musa dedi ki: Rabbma git, hafifletilmesini is-

J te. ~unku israilof;ullarmm uzerine iki na!llaz farz k1lmd1 da onu ye
rine getiremediler. Ben; Rabb1m Azze ve Celle'ye dondum ve hafiflet
mesini isteQ.im. Buyurdu ki: Ben gokleri ve yeri yaratt1gtm gunde sa
na ve ummetine elli namaz1 farz k1ld1m. Be§, elli yerinedir .. qit, sen ve 
iimmetin onu yerine getirin. Bunun uzerine anlad1m ki; bu, Allah Azze 
ve Celle'nin karandlr. Ve donup Musa'ya geldim. MU.Sa; geri git, dedi. 
Ben Allah Teala'nm kesin kararmm bu oldugunu bildim ve bir daha 
donmedim. 

Bu Hadisin Bir Ba§ka Tariki de §oyledir : . 
ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam ... . Enes ibn Malik'in §oyle 

dedigini nakletti : Hz. Peygamber geceleyin Beyt el-Mukaddes'e yii
rutuldugiinde Cibril kendisine merkebden buyuk katlrdan kuc;uk bir 
hayvan getirdi. Cibril Hz. Peygamberi onun uzerine bindirdi. Adimi
m gozuniin uzand1g1 en son noktaya basard1. Beyt el-Mukaddes'e 
ula§Ip Muhammed Aleyhisselam'm kap1s1 denilen yere vard1g1mda 
orada bulunan ta§a geldim. Cibril eliyle ta§I deldi. Ve sonra Burak'I 
baglad1. Sonra IMescidin ic;erisinde duruncaya kadar yiikseldiler. Cib
ril dedi ki : Ey Muhammed, Rabbmdan sana Hur el-In'i gostermesini 
istedin mi? Hz. Peygamber; evet, dedi. Cebrail dedi ki : Oyleyse o ka
dmlann yamna var. Onlara selam ver, kendileri kayamn solunda otur
maktadirlar. Hasulullah dedi ki : Ben, onlann yanma vard1m ve kendi
lerine selam verdim. Onlar selam1rm iade ettiler. Sizler kimlersiniz? 
dedim. Onlar: Biz hay1rh guzelleriz. iyi bir toplulugun hammlany1z. 
0 topluluk temizlendiler kirlenmediler. Namaza durdular zorlanmadl
lar, sonsuzla§tllar olmediler, dediler. 

Hz. Peygamber tiuyurdu ki : Sonra orada fazla durmad1m aynld1m. 
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Nihayet biiytik bir kalaballk topland1. Sonra muezzin ezan okudu ve 
namaza duruldu_ Hz. Peygamber dedi ki : Biz saflar halinde ayaga kalk
tik. Kim bize imam olacak diye bekliyorduk. Cebrail Aleyhisselam eli
mi tuttu ve beni one itti. Ben de onlara namaz k1ld1rdrm. Namaz bitin
ce Cebrail dedi ki: Ey Muhammed, arkanda namaz kllanlarm kim ol
dugunu biliyor musun? Ben; hayu, dedim. Cebrail; arkanda Allah Azze 
ve Celle'nin gonderdigi her peygamber namaz k1ld1, dedi. 

Hz. Peygamber buyurdu ki: Sonra Cebrail elimden tuttu ve beni 
gage ytikseltti. Kap1ya vard1g1m1zda kapmm a~llmas1ru istedi. Kimsin 
sen? dediler. 0; ben Cebrail'im, dedi. Beraberindeki kim? dediler. 0; 
Muhammed, dedi. 0 gonderildi mi? dediler. Cebrail; evet, dedi. Hz. 
Peygamber der ki : KapiYI a~tllar ve sana da beraberindekine de mer
habi ho~ geldiniz dediler. Hz. Muhammed der ki: Ortasma gelince bir 
de bakt1m ki orada -Adem var. Cebrail bana dedi ki: Ey Muhammed, 
baban Adem'e selam vermez misin? Hz. Peygamber der ki : Evet, dedim 
vanp ona selam verdim. 0 da benim selam1m1 lade ederek, merhaba 
yavrum, salih peygamber, dedi. Hz. Peygamber der ki: Sonra beni ikln
ci goge ytikseltti, a~Ilmas1m istedi. Kimsin sen? dediler. Cibril, dedi. 
Beraberindeki kim? dediler. Muhammed, dedi. 0 gonderildi mi? dediler. 
Evet, dedi. Ona gogii a~arak merhaba sana ve beraberindekine, dediler. 
Bir de baktlm ki orada isa ve t!U'zesi oglu Yahya Aleyhimesselam var. 
Hz. Peygamber buyurdu ki : Sonra beni i.i~iincii gage ~1kard1. A~Ilmasm1 
istedi; kimsin sen? dediler. Cibril, dedi. Beraberindeki kim? dediler. 
Muhammed, dedi. 0 gonderildi mi? dediler. Evet, dedi. !Bunun iizerine 
a~1verdiler ve; merhaba sana ve beraberindekine, dediler. Bir de bak
tim ki orada Yu§Y'LAJ.eyhisselam var. Sonra beni dordiincii goge ~Ikar
d!. A~1lmasrm istedi. Kimsin sen? dediler. Cibril, dedi. Beraberindeki 
kim? dediler. Muhammed, dedi. 0 gonderildi mi? dediler. Evet, dedi. 
Gogii onun i~in a~tllar ve dediler· ki : Merhaba sana ve beraberindekine. 
Bir de bakt1m ki orada Jdris Aleyhisselam var. Hz. Peygamber buyurdu 
ki : Sonra beni be§incigoge yiikseltti ve a~1lmas1m istedi. K.imsin sen? 
dediler. Cibril, dedi. Ya beraberindeki kim? dediler. Muhammed, dedi. 0 
gonderildi mi? dediler. Evet dedi. Onlar a~1p; merhaba sana ve bera
berindekine, dediler. Bir de bakt1m ki orada H~un Ale hisselam var. 
Sonra beni altmc1 gage yiikseltti ve ~1lmasm1 istedi. Kimsin sen? dedi
ler. Cibrll, dedi. Beraberindeki kim? dediler. -Muhammed, dedi. 0 gon
derildi mi? dediler. Evet, dedi. A~tllar ve; merhaba sana ve beraberinde
kine, dediler. Bir de bakt1m ki orada_Musa Aleyhisselam var. Sonra beni 
yedinci gage yiikseltti. Cibril a~llmasm1 istedi. Kimsin sen? dediler. Cib
ril, dedi. Beraberindeki kim? dediler. Muhammect, dedi. 0 gonderil-
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di mi? dediler. Evet, dedi. Bunun tizerine a~1p; merhaba sana ve bera
berindekine, dediler. Bir de baktlm ki OTada ibrahim Aleyhisselam var. 
Cibril dedi ki: Ya Muhammed, atan ibrahim'e selam vermez misin? 
Hz. Peygamber diyor ki : Evet, dedim ve var1p ona selam verdim. 0, 
selam1m1 iade etti ve; merhaba sana ey oglum, ey salih peygamber, 
dedi._ Sonra beni yedinci gogtin ortasma kadar gottirdti. Nihayet tize
rinde yakut, inci ve zeberced bulunan gad1rlarm yerald1g1 bir 1rmaga 
ula§ttrdl. :<;admn tizerinde ye§il bir ku§ vard1. Gordtigfun ku§lann en 
gtizeliydi. Dedim ki : Ey Cibril, bu ku§ ne kadar gtizel? Cibril dedi ki : Ey 
Muhammed, onun yenmesi kendisinden de gtizel. Sonra devam etti : Bu 
nehir hangi trmak biliyor musun? Hz. Peygamber der ki: Hay1r, dedim 
Cebrail; bu Kev$er 1rmag1d1r. Allah onu sana verdi. Bir de baktlm ki 
onda altm ve gtimii§ten kaplar var. Yahut ve ztimriitten gak1llarm iize
rinden ak1yor. Suyu stitten daha ak. Hz. Peygamber der ki: Ben o al
tm kaptan birini ald1m, o suya dald1rd1m ve allp igtim. Bir de ne gO
reyim baldan daha tat11, miskten daha gtizel kokulu. Sonra .beni gotiir
dti nihayet bir agaca vard1k. Orada her renkten bir bulut beni kaplad1. 
Cebrail beni b1raktl ve ben, Allah Azze ve Celle'ye secde ederek ken
dimden gegtim. Allah Azze ve Celle bana buyurdu ki : Ey Muhammd, 
dogrusu Ben g6kleri ve yeri yaratt1g1mda sana ve iimmetine elli vakit 
namaz1 farz k1ld1m. Kalk, sen ve timmetin onu yerine getirin. 

Hz. Muhammed der ki: Sonra bulut kayboluverdi ve Cibril elimden 
tuttu. Ben h1zhca dondtim ve ibrahim'in yanma geldim. 0 bana bir §ey 
demedi. Sonra Musa'ya geldim. 0 dedi ki : Ey Muhammed ne yaptm? 
Ben dedim ki : Rabb1m bana ve timmetime em namaz1 farz k1ld1. Musa 
dedi ki: Ne sen, ne de timmetin buna gti~ yetiremezsiniz. Don, Rabbm
dan senin igin hafifletmesini iste. Ben, h1zhca dondiim, agacm yanma 
vard1g1mda yine bir bulut beni kapladi ve Cebrail benim yammdan 
aynld1. Ben secde ederek kendimden gegtim ve dedim ki : Rabbim, bana 
ve iimmetime elli namaz1 farz k1ldm. Ama ne ben ne de iimmetim 
buna gtig yetiremeyiz. Bizim igin hafiflet. Cenab-1 Allah buyurdu ki : 
Ben sizin igin on indirdim. Hz. Muhammed der ki : Sonra iizerimden 
bulut kayboldu ve Cibril elimden tuttu. Hizllca oradan ayrild1m. ibra
hlm'in yamna vard1m, o bana bir :§ey demedi. Sonra Musa'ya vard1m; 
dedi ki; Ne yaptm ya Muhammed? Ben; Rabb1m, bana on indirdi, de
dim. Musa dedi ki : K1rk namaz. Ne sen, ne de iimmetin buna giig yeti
remezsiniz. Don, Rabbma da kendisinden sizin igin hafifletmesini di
le. Sonra ravi hadisi diger rivayetlerdeki gibi be§er namaz indirilen 
§ekilde zikrediyor. Mlisa Hz. Peygamberin yine Rabbma doniip hafif
Ietmesini dilemesini istiyorsa da Hz. Peygamber diyor ki : Ben, Allah 
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Teala'dan daha fazla hafifletmesini istemekten haya ettim. Hz. Pey
gamber buyurdu ki : Sonra va~ge<;tim. Raslllullah (a.s.) Cibril'e dedi 
ki: Neden her goge gittigimde beni gtiler ylizle ag1rladllar. Yalruz bir 
ki§i gtiler ylizHi degildi. Ben, ona selam verdim o selarmrm iade etti, 
beni ag1rlad1, fakat gulmedi. Cibril dedi ki : Ya Muhammed, o cehenne- v 
min bek<;isi olan MA · ' ir. Yaratlldigi gunden beri gtilmedi. Eger bir 
ki§iye gtilecek olsayd1, elbette sana gtilerdi. Ravi der ki: Sonra Hz. 
Peygamber binegine hindi ve aynld1. 0 bir sure yol almi§b k.i Ku- t/ 
rey§'li bir kervana rastlad1; uzerinde biri siyah birrbeyaz olan iki <;uva
lm bulundugu bir devenin yemek ta§Id1gm1 gordu. Devenin hizasma 
gelince deve urktu ve dondu. 0 deve bag1rarak <;oktu. •Sonra Hz. Pey
gamber dondu. Sabah olunca kavmine ba§mdan ge<;enleri haber verdi. 
Mli§rikler !Hz. Peygamberin sozunu duyunca Hz.- Ebubekir'e gelip; ey 
Ebubekir arkada§mda bir §eyler mi var? dediler. Bu gece bir ayhk me
sateye gidip dondugunu haber veriyor. Hz. Ebubekir dedi ki: Eger bunu .....J 
o soylemi§Se, muhakkak dogru soylemi§tir. Biz onun i<;in bundan daha 
otesini tasdik ederiz, onun goklerden haber ald1gm1 dogrulanz. Mli§rik-
ler Hz. Peygambere dediler ki : Soylediginin delili nedir? Hz. Peygam
ber dedi ki: Kurey§'li bir kervana rastlad1m. 0 falanca, yerdeydi. Ker-

. van bizden urktu ve yon degi§tirdi. 0 kervandan bir devenin uzerinde 
siyah ve beyaz <;uval bulunmaktad1r, bagmp yikildi, dedi. Kervan do
nunce durumu sordular onlar da Hz. Peygamberin anlatt1g1 §ekilde 
haber verdiler. Bu sebeple Hz. Ebubekir'e «Siddikn ismi verildi. Sonra 
Hz. Peygamber'e; seninle beraber MU.Sa ve isida'Varmiydi? diye sordu
lar. Hz. Peygamber; evet, dedi. Onlan bize vasfet, dediler. Hz. Peygam
ber, peki, dedi. Hz. MU.Sa esmer tenli bir ki§idir, sanki Ummanl1 Ezd 
kabilesinin erkekleri gibidir. Hz. isa ise orta boylu uzuncad1r. K1zlla <;a
lar gibidir. Sanki sa\!Ianndan inci cevher doktiliir gibidir. 

Bu rivayet gariblikler ve acayibliklerle doludur. 

II - Enes ibn Malik'in, Malik ibn Sa'saa Kanahyla Rivayeti: 

Malik ibn Sa'saa'dan rivayete gore Hz. Peygamber §Oyle buyurdu: 
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Bir kerresinde ben, Beytullah'm yamnda uyku ile uyamkhk aras1 
bir halde bulunuyordum. Allah Raswu burada, iki ki§i arasmdaki bir 
ki§iden de bahsetti. B~na birisi gelip gogsfunu yard1 ve kalbimi ~Ikard!. 

Sonra it;i iman ve hikmet dolu bir tas getirildi ve bogaz1mdan karmmm 
altma kadar yanldl. Karmm zemzem suyuyla ytkand1ktan sonra it;lne 
iman ve hikmet dolduruldu. Daha sonra bana katlrdan kii~u~t;e, mer:. 
kebden buyiik~;e beyaz renkli bir binek getirildi ki, o, Burakt1r. Cibril'le 
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beraber gittim. Nihayet diinya gdgiine vard1k. Kimdir o? denildi. Cibril, 
dedi. Yanmdaki kimdir? denildi. Muhammed, dedi. O'na Peygamberlik 
verildi mi? denildi. Evet, dedi. Merhaba ona; bu ne giizel geli§tir, ae
nildi. Adem'e vard1m. Ve Ona selam verdim. Adem merhaba ogul, mer-
haba ey peygamber, dedi. Sonra ikinci semaya ~lktlk. Kimdir o? de
nildi. Cibril, dedi. Yamndaki kimdir? denildi. Muhammed, dedi. 0 gon
derildi mi? denildi. Evet, dedi. Merhaba ona, bu ne giizel geli~tir, dc
nildi. Orada Yahya ve isa'ya vard1m. MerhabA ey karde§, ey peygam
beraber gittim. Nihayet diinya gogiine vard1k. Kimdir o? denildi. Cibril, 
dedi. Yanmdaki kimdir? denildi. Muhammed, dedi. 0 gonderildi mi? 
denildi. Evet, dedi. Merhaba ona, bu ne giizel geli§tir, denildi. Orada 
YU.suf'a gittim ve selam verdim. Merhaba ey karde§, ey peygamber, 
dedi. Sonra dordiincii semaya geldik. Kimdir o? denildi. Cibril, dedi. 
Yamndaki kim? denildi. Muhammed (s.a.), dedi. 0 gonderildi mi? de
nildi. Evet, dedi. Merhaba ona, bu ne giizel geli§tir, denildi. Orada id
ris ile ka~Ila§bm. Ve ona selam verdim. Merhaba ey karde§, ey pey
gamber, dedi. 

Sonra be§inci goge vard1k. Kimdir o? denildi. Cibril, dedi. Yamn
daki kimdir? denildi. Muhammed, dedi. 0 gonderildi 1ni? denildi. Evet, 
dedi. Merhaba ona, bu ne giizel geli§tir, denildi. Orada Harlin ile ka~I
la&tlk. Ona selam verdim. Merhaba ey karde§, ey peygamber, dedi. Son- · 
ra altmc1 goge eri§tik. Kimdir o? denildi. Cibril dedi. Yanmd~ki kim
dir? denildi. Muhammed, dedi. 0 gonderildi mi? Merha.ba ona, bu geli§ 
ne giizel bir geli§tir, denildi. Orada Musa ile kar§Ila§hm. Ve Ona selam 
verdim. Karde§e, peygambere merhaba, dedi. Ben, MU.sa'yi b1raklp ge
~ince MU.sa aglamaya ba§ladl. Niye aghyorsun? denildi. 0 da, Ey Rab
blm benden sonra gonderilen §U gen~ peygamberin iimmetinden cenne
te girenler, benim iimmetimden cennete girenlerden daha ~oktur (onun 
i~in aghyorum) dedi. 

Sonra yedinci goge geldik. Kapmm a~1lmasm1 iStedi. Kimdir o? 
denildi. Ci!Jril, dedi. Yanmdaki kimdir? denildi. Muhammed, dedi. 0 
gonderildi mi? Merhaba ona, bu ne giizel geli§tir, denildi. 'ibrahim'in 
yamna vard1m, selam verdim. Merhaba ey peygamber, dedi. 

Sonra bana Beyt el-Mam"r gosterildi. GOrdiim ki orada her giin 
yetmi§ bin melek namaz k1hyor. Q1kbklarmda artlk bir daha oraya don
miiyor. (melekler'in say1smm ne derece ~ok oldugunu anlatmaya ~a
ll§Iyor olmah) Sqnra kar§Ima Sidre el-Miinteha t;Ikanldl. Blr de g()r
diim ki, Sidre agacmm yemi~leri Hecer destileri gibidir. Yapraklan 
da fillerin kulaklan gibidir . . Kokeninden dart nehir fl§kmr. 'iki nehir 
a~1k, iki nehir de gizli. Ben : Ey Cibril, bu nedir? dedim. 0 dedi ki : 
Gizli olan iki nehir, cennetteki iki nehirdir. A\!Ik alan ise Nil ve Firat'-

Tefsir, C, IX. F . 290 
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. tlr. Sonra benim tizerime elli vakit namaz farz kllmd1. Ben dontip Mu
sa'ya ugrad1g1mda; Musa, ne yaptm? diye sordu. Bana elli vakit namaz 
farz k1lmd1, dedim. Musa; ben insanlan senden .ctaha iyi biliritn. Ben 
israilogullan ile ~ok ugra§tlm. Senin iimmetin ·buna hi~ gii~ yetire
mez. Binaenaleyh sen Rabbma don (timmetin igin hafifletmesini iste) 
dedi. Ben de dontip niyaz ettim. K1rk vakit farz kllmd1. Bunun tizerine 
don up Musa'ya geldim. Mllsa evvelkisi gibi tavsiye etti. Bu defa otuza 
indirildi. Ben yine Mlisa'ya geldim. Mlisa da eskisi gibi ogiit verdi. 
Ben de Rabb1ma niyaz ettim, yirmiye indirildi. Ben yine Musa'ya do
ntip geldim. Musa da onceki gibi tavsiyede bulundu. Ben yine Rabbi
rna niyaz ettim. Ona indirildi. DOntip Musa'ya geldim. Mlisa bana ev
velki gibi soyledi. Ben de Allah'a niyaz eyledim ve bu defa be§ va.kit 
namazla emrolundum. Bunun iizerine Mlisa'ya doniip geldim. Mlisa 
ne yaptm? diye sordu. Ben; her gtin be§ vakit namazla emrolundum, 
dedim: Musa aym §eyleri soyledi. Ben : Artlk teslimiyet gosteriyo
rum, dedim de §oyle nida olundu. Farzlanm1 imza ve irade eyledim, 
kullanmdan !azlasm1 hafifletip indirdim. Bu hadisi Buhari ve MUs
lim Katade kanahyla · aym §ekilde rivayet etmi§lerdir. (1) 

III - Enes tbn Malik'in Ebu Zerr'den Rivayeti : 

Buhari der ki : Bize Yahya ibn Btikeyr ... Ebu Zerr (r.a.) den nak· 
letti ki Rasulullah (s,a.) §oyle buyurmu!? : 

(1) Bu Hadis Buhari'deki metne goredir. 
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Ben Mekke'de iken evimin tavam yanld1. Cibril Aleyhisselam 
indi. GOgstimti yard1ktan sonra zemzem suyu ile 'y1kad1. Sonra hik
met ve iman ile dolu altm bir tas ge.,!!rip igindekini gogstitntin iiile 
bo§alttl ve gogstimti kapad1. Sonra elimden tutup beni semaya dog
ru glkard1. Dtinya gogtine vard1g1mda Cibril Aleyhisselam gogtin ha
zin'ine; ag, dedi. Kimdir o? deyince; Cibril, dedi. Beraberinde kimse 
var mi? deyince, evet, Muhammed Aleyhisselam benimle beraber, 
dedi. b gonderildi mi? deyince, evet, dedi. Ag1lmca dtinya gogtintin 

. tisttine ~1ktlk. Bir de ne goreyim birisi oturmu§ sag tarafmda birta
klm karaltllar, sol, tarafmda da diger karaltllar var. Sag tarafma 
baktlgmda gtiltiyor, sol tarafma bakt1gmda aghyor. Ho§ geldin, safa 
getirdin ey salih peygamber, ho§ geldin safa getirdin ey salih ogul, 
dedi. Cibril'e bu kim? dedim. Adem Aleyhisselam'dlr, sagmda solun
da olan bu karaltllar da gocuklarmm ruhland1r. Sagmda olanlar cen
net ehli, solunda olan karalt1lar da cehennem ehlidir. Sagma bakm
ca •giller, soluna bakmca aglar, dedi. Derken beni ikinci semaya dog
ru ~1kard1. Hazin'e; ag, dedi. Hazin de evvelkinin soylediklerirti soy
ledikten sonra agt1. 

Enes ibn Malik der ki: Ebu Zerr (r.a.) Hz. Peygamberin gok-
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lerde Adem, idris, MU.sa, isa, ibrahim Aleyhisselam'I buldugunu soy
lediyse de, ayn ayn yerlerini saylemedi. Sadece Adem'i diinya gogiin
de, ibrahim'i altmct gokte bulmu§ oldugunu soyledi. Enes ibn Malik 
der ki : Cibril Aleyhisselam Hz. Peygamber ile birlikte :i:dris peygam
bere ugracb.klannda, idris Aleyhisselam : Ho§ geldin, safalar getirdin 
ey salih peygamber, ho§ geldin safalar getirdin ey salih karde§, demi§. 
Hz. Peygamber bu kim? diye sorunca; Cibril Aleyhisselam: Bu idris'tir, 
deml§. Sonra Mlisa'ya ugradrm. 0 da; ho§ geldin, safa getirdin ey sa~ 
lih peygamber, hO§ geldin safa getirdin ey salih karde§, dedi. Bu kim? 
diye sordum; bu MU.sa'd1r, dedi. Sonra isa'ya ugrad1m. 0; ho§ geldin 
sara getirdin ey salih karde§, ho§ geldin safa getirdin ey salih pey
gamber, dedi. Bu kim? dedim. Bu isa'd1r, dedi. Sonra ibrahim'e ugra
dim. Merhaba ey salih peygamber, hO§ geldin safa getirdin ey salih 
ogul, dedi. Bu kim? dedim. Bu Ibrahim Aleyhisselam'dir, dedi. 

Muhammed ibn §ihab ez-Ziihri der ki: Bana ibn Hazm'm .bil
dirdigine gore; Abdullah ibn Abbas ve Ebu Habbe el-Ansari §oyle der
lermi§: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Sonr~ Cibril beni yukanya go
tiire gotiire nihayet kalemlerin cizlrtllanm duyacak kadar yiiksek bir 
yere ~1ktlm. ibn Hazm ve Enes ibn MA.lik derler ki: Rasulullah (s.a.) 
§oyle buyurdu : Allah Azze ve Celie iimmetime elli vakit namaZ1 farz 
kildi. Ben bununla dondiim ve MU.sa'ya ugrad1m. Allah iimmetine neyi 
farz k1ld1? dedi. Elli vakit namaz farz kildi, dedim. Rabbma don ~iin
kii iimmetin buna gii9 yetiremez, dedi. Dondiim Allah Teala bir kls
mmi indirdi. Ben MU.sa'mn yanma donup; bir kiSmmi indirdi, dedim. 
0; Rabbma don, zira iimmetin buna gii9 yetiremez, dedi. Ben, Rabbi
rna dondum ve bir klsmm1 indirdi. MU.sa'nm yanma dondiigumde; 
Rabbma don 9'iinku iimmetin buna gu~ yetiremez, dedi. Bir daha don
dum ve Allah Teala : Onlar be§tir ama ellidir. Benim kat1mda karar 
degi§tirilmez, buyurdu. Musa'nm yamna vard1m, 0; Rabbma don, 
dedi. Ben de artlk Rabb1mdan utamr oldum, dedim. Sonra Sidre el-Miin
teha'ya birlikte varmcaya kadar Cebrail beni goturdii. Sidre'yi oyle 
renkler kaplami§tl ki onlar nedir bilemem. Sonra cennete konuldum 
ki i9inde bir9ok inciden kubbeler vard1. Toprag1 da misk idi. 

Bu; Buhari'nin Kitab'iis - Salat'daki Iafz1d1r. Aym lafZ1 Buhari, 
Beni !srail ve Haec konusunda da zikretmi§tir. ·Peygamberlerin hadis
leri konusunda da bir ba§ka kanalla Yunus'tan bu hadisi rivayet eder. 
Mfu;lim de Sahih'inde iman kitabmda Harmele kanallyla Yunu.s'tan 
bu hadisi ·rivayet eder. · 

imam Ahmed der ki: Bize Afvan ... Abdullah ibn .§akik'den nak
letti ki; o, §oyle demi§ : Ebu Zerr'e .dedim ki : Eger Allah'm Rasuliinii 
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gormti§ olsayd1m, ona sorard1m. Ebu Zerr neyi sorardm? dedi. Abdul
lah ibn ~akik : Ben, ona Rabbm1 gorup gormedigini sorard1m, dedi. 
Ben bunu ona sordum ve §oyle buyurdu : Ben O'nu nur olarak gor
dtim, nuru nasll gorebilirim ki. Ahmed ibn Hanbel'in rivayetinde bOyle 
varid olmu§tur. Mtislim de Sahih'inde bu hadisi Ebu Bekr ibn Ebu 
~eybe kanahyla... Abdullah ibn ~akik'den rivayet eder. Keza Mu
hammed ibn Be~ar kanahyla Abdullah ibn ~akik'den rivayet eder ki; 
o, §Oyle demi§tir: Ebu Zerr'e eger Raswullah'1 gormti§ olsaydlm ona 
bunu sorardlffi, dedim. 0; neyi sorardm? dedL Abdullah ibn ~akik dedi 
ki: Ben, ona Rabbm1 gordun mu? diye sorardlm. Ebu Zerr dedi ki: 
Ben ona bunu sordum, o da; nur olarak gordum, dedi. 

. IV - Enes ibn Malik'in Ubeyy ibn Ka'b el-Ansari'den Ri~ayetl : 

Ubeyy ibn Ka'b'm anlattlgma gore, Rasullullah (s.a.) §Oyle bu
yurmu§: Ben, Mekke'de iken evimin tavam a~1ldl. Cibril indi ve gog
stimti a~t1. Sonra onu zemzem suyu ile Y1kad1. Sonra h.ikmet ve iman 
dolu, altmdan bir tas getirdi, onu kalbime bo§alt1p kapaJ1. Sonra elim
den tutup beni goge yukseltti. Dtinya gogune gelince, o a~aldl. Kim
dir o? deyince; Cibril, dedi. Beraberinde kimse var ffildlr? deyince; 
evet, beraberimde Muhammed var, dedi. 0 peygamber olara k gonde
rildi mi? deyince; evet, dedi ve kap1 a~1Id1. Dtinya gogune 'y]kseldi
gimizde bir adam gordtik ki sagmda siyahlar, solunda siyahlar "ard1. 
Sagma bakmca gtiler, soluna bakmca aglard1. 0; merhaba sa.Iih pe:;r
gamber ve salih ogul, dedi. Hz. Peygamber buyurdu ki : Ben Cibril'<. 
kimdir bu? dedim. 0; bu, Adem'dir, §U sa~nda ve solunda duran ka
raltllar ise ~ocuklanmn ztirriyetidir. Sagmda bulunan karaltllar cen
net ehli, solunda bulunan karaltllar da cehennem ehlidir. Sag tarafma 
bakmca gUler, sol tarafma bakmca aglar. Hz. Peygamber dedi ki : Sonra 
Cibril beni ytikseltti, nihayet ikinci goge getirdi. Oranm hazinine; a~, 

dedi. Oranm hazini, dunya gogtinun hazininin soyledigini soyledi. Son-. 
ra ona kap1 a~1ld1. Enes der ki: Anlatlldl~na gore Hz. Peygamber 
goklerde :Adem, iciris, MU.Sa, isa, ibrahim peygamberleri gormti§, an
cak onlarm yerlerinin nas1l oldugunu bana belirtmemi§ti. Sadece o, 
Hz. Adem'i dtinya gogiinde, ibrahim'i de altmc1 gokte gordiigtinii soy
lemi§ti. Enes der ki : Cibril Aleyhisselam ve Hz. Peygamber tdzis Pey
gambere rastlaymca, o §Oyle dedi : Merhaba salih peygamber ve salih 
karde§. Hz. Peygamber dedi ki : Ey Cibril, bu kimdir? dedim. 0; bu, 
Idris'tir, dedi. Hz. Peygamber dedi ki: Sonra MU.Sa'ya rastladlm. 0; 
merhaba salih peygamber ve salih karde§, dedi. Ben; bu kimdir? dedim. 
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Cibril; .bu, MU.sa'd1r, dedi. Sonra ben, isa'ya rastlad1m. 0; merhaba 
salih peygamber ve salih karde§, dedi. Ben; bu kimdir? dedim. Clb
ril; bu, Meryem Oglu Isa'd1r, dedi. Hz. Peygamber der ki: Sonra ib
rahim'e rastlad1m. O: merhaba. salih peygamber ve salih ogul, dedi. 
Ben bu kimdir? dedim. Cebrail; bu, ibrahim'dir, dedi. ibn f}ihab der 
ki: Bana ibn Hazm'm bildirdigine gore; ibn Abbas ve Ansardan olan 
Ebu Habbe derlerdi ki: Rasulullah (s.a.) ~oyle buyurdu: Sonra beni 
yiikseltti, oyle bir Seviye oniim1e belirdi ki; ben, kalemlerin ClZlftlSinl 
i§itiyordum. ibn Hazm ve Enes ibn Malik derler ki : Rasulullah (s.a.) 
§oyle buyurdu : Allah Teala iimmetime elli namaz1 farz k1ld1. Musa ba
na dedi ki: Rabbma niyazda bulun, ~iinkii iimmetin buna gii~ yetire
mez. Hz. Peygamber dedi ki: Rabb1ma niyazda bulundum, o bir kls
mmi indirdi. Bunun iizerine Musa'ya doniip durumu haber verdim. 
0; Rabbma don ~iinkii iimmetin buna giic; yetiremez, dedi. Ben de 
dondum. Rabb1m buyurdu ki: o, hem be§tir hem ellidir, Benim katlm
da soz· degi§tirilmez. Hz. Peygamber der ki: Bunun iizerine MU.Sa'ya 
dondii~. IMU.Sa; Rabbma niy~zda bulun, deyince; artlk ben Rabbim
dan utand1m, dedim. Hz. Peygamber der ki : Sonra beni gotiirdii, ni
hayet Sidre el-Miinteha'ya vard1m. Hz. Peygamber der ki: Sidre el- . 
Miinteha'yi ne oldugunu bilmedigim renkler kaplami§tl. Sonra cenne
te girdirildim, orada inciden kubbeler vard1 ve toprag1 da miskti. Ab
dullah ibn Ahmed ibn Hanbel babasmm Miisned'inde bOyle rivayet 
eder. Ancak bu rivayet Kiitiib-i Sitte'de. yoktur. Bu rivayet Buhari ve 
Miislim'in Sahih'lerinde Yunus kanahyla Ebu Zerr'den benzer ifadeler
le ge~mi§tir. Allah en iyisini bilendir. 

V - Ziibeyde ibn Husayb el-Eslemi'nin Rivayeti : 

Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Abdurrahman... Biireyde'den 
nakletti ki; o, Rasulullah §oyle buyurdu: demi§: Ben, ge~eleyin go
tiiriildiigiim s1rada Cibril Beyt el-Mukaddes'teki kayayi getirdi, par
magmi onun iizerine koyup yard1 ve Burak'1 oraya baglad1. Sonra Bez
zar der ki: Bu ifadeyi Ziibeyr ibn Ciinade'den yalmzca Ebu Niimey
le'nin rivayet ettigini biliyorum. Bu hadisi yalmzca Biireyde'den og
renmi§ bulunuyoruz. Tirmizi Camii'nin tefsir boliimiinde Yakub ibn 
ibrahim kanahyla onu Ebu Niimeyle'den nakleder ve; garibtir, der. 

VI - Cabir ibn Abdullah'm Rivayeti: 

Bize Ya'kub... Ebu Seleme'den nakletti ki, o; Cabir ibn Abdul
lah'm §oyle anlatt1gm1 duydum, demi§tir. 0 da; Rasulullah (s.a.) 1 
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§Oyle derken duydum demi§tir : Ben, Beyt el-Muk 
giimde Kurey§'liler beni yalanlaymca Ka'be'de Hicr'de ...... ~ ... ~ •. 
Teala bana Beyt el-Mukaddes'i ayan beyan gosterdi. Ben 
Beyt el-Mukad~es'-in alametlerini Kurey§'lilere haber ve 
hadisi, Buhari ve Miislim muhtelif yollarla Ztihri'den 
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!Beyhaki der ki: Bize Ahmed ibn Hasan ... ibn ::}ihab ez-Z 
nakletti ki ; o Said ibn el~Miiseyyeb'in §Oyle dedigini duydum. d .. m''"''r 
Hz. Peygamber Beyt el-Mukaddes'e vard1gmda orada ibrahim, ... • 
isa ile bulu§tu. Ve orada kendisine iki kase getirildi. Bir kasecte 
bir kasede ic;ki vard1. Bu iki kaseye baktl, sonra stit kasesini ald1 Cib
ril dedi ki : isabet ettin ve f1tratm dogru yolunu buldun. Eger i<;k yi 
sec;:seydin, iimmetin az1t1rd1. Sonra Raswullah (s.a.) Mekke'ye dondu 
ve kendisinin geceleyin ytirtittildtigtinti haber verdi. Birlikte namaz 
k1ld1g1 insanlardan pek c;ogu bunda fitneye dti§ttiler ve aldand1lar. ibn 
:;iihab der ki: Ebu Seleme'nin ifadesine gore; Kurey§'lilerden bir grup 
Ebubekir'in yamna gittiler -veya benzer bir ifade kullanml§tlr- ve, 
senin arkada§mda bir §eyler var m1? dediler. Kendisinin bir gecede 
Beyt el-Mukaddes'e gidip sonra Mekke'ye dondtigtinti iddia ediyor. 
Ebubekir dedi kl.: Oyle mi dedi? Evet, dediler. Ebubekir dedi ki: Eger 
o, boyle demi§Se; ben onun dogru soylemi§ olduguna §ehadet ederlm. 
Onlar; sen bir gecede ~am'a gidip sabah olmadan Mekke'ye donebile
cegi konusunda onu dogruluyor musun? dediler. Ebubekir; evet ben 
onun ic;in bundan daha otesini, gokten haber aldi~TI1 dogruluyorum, 
dedi. Ebu Seleme dedi ki : Bunun tizerine Hz. Ebubekir'e «Siddik» ·sl
fatl verildi. Ebu Seleme §oyle der : Ben CAbir ibn Abdullah anlatlrken 
duydum ki o, Rasulullah'1 §oyle buyururken dinlerni§. Ben, Beyt el
Mukaddes'e gottirtildtigtim zaman Kurey§'liler beni yalanlaymca 
Hicr'de durdum. Allah Teala ·bana Beyt el-Mukaddes'i ayan beyan 
gosterdi ve ben oradaki i§aretleri Kurey§'lilere bildirirken bu gooteri
len §ekle bak1yordum. 

VII - Huzeyfe ibn El-Yemman'm Rivayeti : 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Ebu Nadr Ztirr ibn Hti
bey§'ten nakletti ki; o, §oyle demi§ : Huzeyfe ibn el-Yemman'a var
dim. 0 Hz. Muhammed'in mi'rac'a · <;1kanldlg1 geceden soz ediyordu. 
Hz. Peygamber §oyle demi§ti : Gittik ve nihayet Beyt el~Makdis'e var
dlk. Sonra Huzeyfe dedi ki; o ikisi buraya girmediler. Ztirr ibn Hubey§ 
der ki : Ben; hay1r Rasulullah (s.a.) ·o gece oraya girdi ve ic;iride na
_maz k1ld1, dedim. Huzeyfe; adm nedir. senin ey dazlak? dedi. Ytiztinti 
tamyor fakat ad1m bilmiyorum. Ztirr : Ben; Ztirr ibn Hubey§'im, dedi. 
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Huzeyfe dedi ki : Rasulullah (s.a;) m o gece orada namaz kild1gm1 
nereden biliyorsun? Zurr der ki: Ben; bunu Kur'an haber veriyor, de
dim. Huzeyfe dedi ki: Kim Kur'an'la konu§ursa, o galib gelir, oku. Zurr 
ibn HubeY§ dedi ki : Ben «§am yucedir o Allah'm ki; kul.unu geceleyin · 
Mescid-i Haram'dan, c;evresini mubarek klldignniz Mescid-i Aksa'ya 
goturmu§tur ... » ayetini okudum. Huzeyfe dedi ki: Ey dazlak, orada 

-namaz klld1gma dair bir §ey var m1? Ben; hayir dedim. Ebu Huzeyfe 
dedi ki: Allah'a andolsun ki Hasulullah (s.a.) orada o gece namaz kll
madi. §ayet k1lrm§ olsayd1, orada kild1g1 namaz sizin uzerinize de ya
zillrdl. Nitekim Beyt el-Atik'de klld1g1 namaz, sizin uzerinize 'farz kl
lmmi§tlr. Allah'a andolsun ki onlar Burak'tan aynlmad1lar, nihayet 
kendilerine goklerin kapllan ac;1ld1. Cenneti ve cehennemi gordUler. 
Ahiret va'dini . butunuyle gordUler. Sonra da ba§ta oldugu gibi hemen 
geri dondUler. Zurr ibn Hubey§ dedi ki: Sonra on di§leri gorununceye 
kadar giildu. Ve onun kac;mamas1 ic;in Burak'l baglad1gmdan soz eder
ler. Halbuki gorUleni ve gi>rUlmeyeni bilen A1lah onu musahhar kil
mi§tlr. Ben dedim ki : Ey Ebu Abdullah, Burak nas1l bir hayvand1r? 
0 dedi ki : ~oyle uzunca, bembeyaz bir hayvan<ilr. Ad1m1 goz alacak 
kadard1r. Ebu Davud et-Tayalisi, bu hadisi Hammad ibn Seleme ve 
As1m kanahyla Zurr ibn Hubey§'ten nakleder. Tirmizi ve Nesei de 
Tefsir'inde As1m kanahyla -ki o As1m ibn Ebu Necud'dur- rivayet 
eder, der. Tirmizi; hasen ve sahihtir, der. Huzeyfe'nin soylemi§ oldugu 
bu soz kabftle §ayan degildir. Halbuki Rasulullah (s.a.) m hayvam hal
kaya baglad1g1 ve Beyt el-Makdis'te namaz kild1g1 daha once gec;tigi 
§ekilde sabittir. Allah en dogrusunu bilendir. 

VIII - Ebu Said Sa'd ibn Malik ibn Sinan el-Hudri'nin Rivayeti: 

Hafiz Ebu Bekr el-Beyhaki, Delail en-Ntibuvve isimli kitabmda 
der ki: Bize Muhammed ibn Abdullah el-Hat1z ... Ebu Said el-Hudri'
den rivayet eder ki; Rasulullah'a ashab1 §oyle demi§tir: Ey Allah'm 
Rasulu, senin geceleyin gottirtildugun olaydan bize haber ver. 'Allah'
m RasulU de~ ki : Aziz ve Celil alan Allah : «§am yticedir o Allah'm 
ki; kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan, c;evresini mubarek kildigl
miz Mescid-i Aksa'ya goturmii§ttir. Bir k1s1m ayetlerimizi gosterelim 
diye. Muhakkak ki O'dur 0, Semi, Basir.» buyuruyor. Ebu Said el
Hudri dedi' ki: Rasftlullah (s.a.) onlara haber vererek §Oyle buyurdu: 
Ben, ak§amleyin Mescid el-Haram'da uyuyorken biri gelip beni uyan
dirdl. Uyand1g1mda bir §ey goremedim. Bir de baktlm ki hayal gibi 
bir §ekil ile kar§I kar§Iyayim. Goziimle onu izledim, nihayet mescidin 
di§ma kadar c;1ktlm .. Bir de baktlm ki; be~, sizin §U hayvanlanm-
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za, §U katlrlanmza daha az benzeyen bir hayvamn iizerindeyim. 
Iki kulag1 sakat olan bu hayvana Burak deniyordu .. Benden once 
peygamberler de ona binerlerdi. Aya~m goziiniin uzand1g1 noktaya 
kadar basard1. Ben ona bindim ve iizerinde yiiriidiigiim bir sirada ani
den sag1mdan bir seslenen §Oyle seslendi : Ey Muhammed, bana bak, 
sana soray1m, ey Muhammed bana bak, sana soray1m. Ben, cevab ver
medim ve yamnda da durmadim. Ben hayvanm iizerinde yiiriidiigiim 
suada bir de baktlm ki solumdan bir seslenen beni c;ag1rd1 : Ey Mu
hammed, bana bak, sana soray1m. Ben ona da cevab vermedim ve ya
nmda durmad1m. Ben boylece giderken bir de baktlm ki kollanm SIVa
mt§ bir kadm. Uzerinde Allah'm yarattig1 her zinetten siisler var. De-
di ki : Ey Muhammed, bana bak, sana sorayim. Ben ona da bakmad1m 
ve yanmda durmad1m. Nihayet Beyt el-Makdis'e vard1m ve hayvam
mi peygamberlerin baglad1klan halkaya baglad1m. Cibril Aleyhisse
lam bana iki kap getirdi : Birisi ic;ki, digeri siit kab1yd1. •Ben siitii ic;
tim ve igkiyi b1raktim. Gibril Aleyhisselam dedi ki : F1trata uydun. Ben; 
Allahu Ekber, Allahu Ekber, dedim. Cibril dedi ki : ~u yamrtda ne gO
riirsiin? Hz. Peygamber buyurdu ki: Ben yiiriirken blrden beni bir 
gag1ran sag1mdan c;ag1rd1 ve ey Muhammed; bana bak, sana sorayim, 
dedi. Ben ise cevab vermedim ve yanmda durmad1m. Cibril dedi ki; V 
i§te o c;agiran.....yahudidil:. Eger sen ona cevab verseydln veya yanmda 
dursaydm, senin iimmetin de yahuclile§irdi. Hz. Peygamber dedi ki : 
Ben yiiriidiigiim s1rada bir c;ag1ran solumdan c;a~rd1 ve; ey Muham
med, bana bak, sana soray1m, dedi. Ben ona bakmad1m ve yanmda da 
durmad1m. Cibril AleyhiSselam dedi ki : I§te o c;agn'ftn da ,Hrjst.iyan
lardlr. Eger sen ona cevab verseydin, iimmetin Hristiyan olurdu. Hz. 
Peygamber dedi ki : Ben yiiriirken kollan yirllk bir kadm gordiim, uze
rinde Allah'm yarattig1 her tiirlu zinetten siis vard1. Ve bana; ya Mu
hammed, bana bak, sana soray1m, dedi. Ben de ona cevab vermedim 
ve yanmda durmad1m. Cebrail dedi ki: I§te o da diinyad1r. ~ayet sen V 
ana cevab verip yanmda dursaydm, senin iimmetin diinyayi A.hirete 
terc:ih ederlerdi. Hz. Peygamber buyurdu ki : Sonra ben ve Cibril Beyt 
el~Mukaddes'e girdik. Her birimiz iki§er rek'at namaz klld1k. Sonra 
ademogullarmm ruhlanmn goge yiikseldigi bir yiikseltici getirildi. On-
dan daha guzel bir yukselticiyi mahlUkat gormemi§tir. Gormez misin 
Oluniin gozii ac;Ildl~ zaman, goge dogru bakar. Bunun sebebi; goge 
dogru yiikselen yiikselticiye hayretle bakmas1d1r. Hz. Peygamber dedi 
ki : Beri ve Cibril onunla yiikseldik. Bir de baktlm ki; ben, «ism!il» 
denilen bir melegin yanmdayim. 0, diinya gogiiniin' s!hibidir. Yanm-
da yetmi§ bin melek vard1. Her melekle birlikte yiiz bin melekten mii-
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te~ekkil ordusu bulunuyordu. Hz. Peyganiber dedi ki : Allah Te!la 
«Rabbmm askerlerini ondan ba~kas1 bilemez,» buyuruyor. Cibril, gok 
kap1s1mn a<;1lmasm1. istedi. K'imdir o? denildi. Cibril, dedi. Beraberin
deki kimdir? denildi. Muhammed'dir, dedi. 0 peygamber olarak gon
derildi mi? denildi. Evet, dedi. Bir de baktlm k1; ben, Allah'm yarat
tlgi suret iizere Hz. Adem'le kar§l kar§Iyaylm. Ona mu'min zurriyet
lerinin ruhlan sunulur ve o der ki: Temiz bir ruh, temiz bir neflis onu 
yucelerin yucesine (illiyyin) koyun. Sonra ona, soyundan kotu insan
lann ruhlan sunulur ve o; kotu bir ruh, kotu bir nefis onu Siccine ko
yun, der. 

1sonra bir sure gittim ve bir de baktlm ki; orada uzerinde seril-
mi§ etlerin bulundugu bir sofra var. Kimse ona yakla§miyor. Sonra 

l 
ba§ka sofralar gordiim. Uzerinde kokmu§ ve bozulmU§ etler vard1. Ora
da insanla. r gordiim, bu etleri yiyorlardl. Dedim ki: Ey Cibril, bunlar 
kimlerdir? Cibril dedi ki : Bunlar senin ummetinden helall terk e1ip 
haram yiyenlerdir. Hz. Peygamber dedi ki: Sonra biraz daha gittim 
ve bir de baktlm ki; kannlan evler gibi olan bir topluluk var. Onlar-
dan birisi kalktlgmda hemen Jlklllr ve der ki : Allah'1m k1yamet kop
masm. Hz. Peygamber dedi ki: Bunlar, Firavun hanedanmm yolu uze
rindeydiler. Yolcular geliyor ve onlan <;igniyorlardl. Hz. Peygamber de
di ki: Onlarm Allah Azze ve Celle'ye yalvararak <;Igllk attlklanm duy-

/ 

dum. Ve dedim ki: Ey Cibril, bunlar kimlerdir? Bunlar ummetinden 
faJiz yiyenlerdir. Onlar; ancak §eytan <;arpmi§ kimselerin kalktlgi gibi 
kalkarlar, dedi. Hz. Peygamber dedi ki: Sonra az bir muddet daha git
tik bir de baktlm ki; dudaklan deve dudag1 gibi olan bir toplulukla 
kar§I kar§Iyaynn. Onlar ag1zlanm a\!Iyorlardi ve o kor ate§ten agiz
lanna sokuluyordu. Sonra altlarmdan <;1k1yordu. Onlarm da Allah Az
ze ve Celle'ye yalvanp giiriiltu ettiklerini duydum ve; bunlar kimdir ey 
Cibril? dedim. Bunlar; senin ummetinden- yetimlerin mallanm zulmen 
yiyenlerdir. Onlar; kannlarma ancak ate§ yerler ve yakmda cehenne
me ula§acaklardlr, dedi. 1Sonra bir muddet daha gittim birden meme
lerinden baglanml§ kadmlar gordiim. Bunlar da Allah Azze ve Celie'-

J 
ye yalvararak ses <;Ikanyorlardi. Dedim ki: Ey Cibril, bu kadmlar da 
kimlerdir? Bunlar senin ummetinden zina edenlerdir, dedi. 

Hz. Peygamber der ki : Sonra az bir miiddet daha gittim btr de 
baktlm ki; bir topluluk, yan taraflarmdan etler kesiliyor ve ag1zlarma 
lckma olarak veriliyor. Sonra onlara; ye, t1pk1 karde§inin etini yemi~ 

\ 
oldugun gibi, deniyordu. Dedim ki : Ey Cibril, buniar kimlerdir? Bun
lar ummetinden laf gotiirup · getiren, agz1 geveze insanlardir, dedi. 

Hz. Peygamber diyor ki: Sonra dkinci gage yfikseldik bir de bak-
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tim ki; Allah Azze ve Celle'nin yaratt1g1 mahlllka m 
olan bir erkekle kar§I kar§IYaYlm. Gtizellikte o ki§i · 
tisttin olmu§ ki, aym ondordtincti gecesi aYln diger yll tzl 
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ltigti gibi. Dedim ki : Ey Cibril kimdir bu? 0; bu, karde~in 
Beraberinde de kavminden bir topluluk var. Ona selam verdim, o 
bana selam verdi. Sonra tic;tincti goge c;1ktlm. Bir de baktrm ; Y 
ve lsa Aleyhisselam ile beraberlerinde kavimlerinden bir toplulu r. 
0 ikisine selam verdim, onlar da bana selam verdiler. Sonra dordun
cti goge c;Iktlm. Bir de baktlm ki; idris var. Allah onu tisttin bir ye 

<= ·ytikseltmi§. Ben ona selam verdim, o da bana selam verdi. Sonra be
§inci goge c;Iktlm. Orada Harun'la kar§Ila§tlm. Sakahmn yans1 beyaz, 
yariSl siyaht1. Sakall neredeyse gobegine degecekti. Dedim ki : Ey Cib
ril kimdir bu? Cebrail dedi ki: Bu, kavmi tarafmdan sevilmi§ olan Ha
run ibn imran'd1r. Beraberinde de kendi kavminden bir topluluk var. 
Ben ona selam verdim, o da bana selam verdi. Sonra altmc1 goge ytik
seldim, orada Musa ibn imran'la kar§Ila§tlm. 0 esmer tenli, c;ok sac;h 
bir adamd1. Eger tizerinde iki gomlek bulunsayd1, sac;lar1 'gomlegin di
§ma ta§ardi ve baktlm ki o, §Oyle diyor : Halk, benim Allah katmda 
§Undan daha iisttin oldugumu iddia ediyor. Halbuki Allah katmda §U, 
benden daha degerlidir. Hz. Peygamber diyor ki: Ey Cibril kimdir bu? 
dedim. Bu, karde§in imran Oglu Musa Aleyhisselam'dlr . . Beraberinde 
de kavminden bir topluluk var, dedi. Ben ona selam verdim, o da ba
na selam verdi. Sonra yedinci goge ytikseldim. Orada babam1z, Rah
man'm dostu ibrahim'le kar§Ila§tlm, belini Beyt el-Ma'mur'a daya
IDl§tl. Erkeklerin en gtizeli gibiydi. Dedim ki : Ey Cibril kimdir bu? Bu, 
baban Halilulrahman'd1r, beraberinde de kavminden bir topluluk var, 
dedi. Ona selam verdim, o da bana selam verdi. Bu s1rada timmetim
den iki boltik gordtim. Bir boltigtin uzerinde, kag1t gibi beyaz elbiseler 
vard1. Bir boltigtin tizerinde de ktil rengi elbiseler vard1. Hz. Peygam
ber diyor ki: Beyt el-Ma'mur'a girdim, tizerinde beyaz el!Ji..se olanlar 
da benimle beraber girdiler. Ktil rengi elbiseli olanlar ise ic;eri girdiril
mediler. Benimle gelenler haYir U.zereydiler. Ben ve beraberimdekiler 
Beyt el~Ma'mur'da namaz k1ld1k. Sonra ben c;Iktlm, onlar da beraber 
geldiler. Hz. Peygamber der ki: Beyt el-Ma'mur'da her gun yetmi§ bin 
melek namaz k1Iar. Sonra k1yamet gtintine kadar bir daha oraya hi<:; 
donmezler. 

Hz. Peygamber der ki: Sonra bana Sidre el-Mtinteha gt>sterildi. 
Bir de· baktlm ki oradaki her yaprak, bu timmeti kaplayacak derecede. 
Ve yine baktlm ki orada Selsebil denilen bir kaynak fi§kmyor ve bun
dan iki nehir aynllyor. Biri Kevser, digerine Rahmet nehri deniyor. 
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Orada y1kand1m benim gelmi§ ge~mi§ giinahlanmm hepsi bagi§landl. 
Sonra ben cennete gotiiriildi:irri. Beni bir cariye kar§lladl. Ona; ey ca
rlye sen kiminsin? dedim. o, ben Zeyd ibn Harise'nin cariyesiyim, de
di. Baktlm ki orada bozulmami§ sudan nehirler, tad1 degi§memi§ slit
ten 1rmaklar, i~enlere zevk veren i~kiden 1rmaklar ve siizme baldan 
1rmaklar akmaktad1r. Ve yine gordiim .ki; orada narlar kova biiyiiklii
giinde. Ku§lan ise sizin uzun boyunlu Buhti deveniz gibi. Bu s1rada 
Hz. Peygamber §Oyle dedi: Muhakkak ki Allah; salih kullar1 i~in goz
lerin gormedigi, kulaklarm i§itmedigi ve be§er kalbine gelmeyen §ey
ler hazirlami§tlr. Sonra bana cehennem gosterildi : Orada Allah'm aza- . 
bm1, k1zgmllgm1 ve gazab1m gordiim. Cehenneme t~lar ve demirler 
atllmi§ olsayd1 onlan da yerdi. Bilahare cehennemin kapllan '):: :nne 
kapandL Sonra ben, Sidre el-Miinteha'ya iletildim. 0, beni kaplayiver
di. Onunla aramda iki yaym arallg1 kadar ya vard1 ya yoktu. Hz. Pey
gamber der ld : Sidre el-Miinteha'mn her bir yapragmdan bir melek 
iniyordu. Bana elli namaz farz k1lmd1. Sonra buyuruldu ki : Her iyili
gine kar§Ihk on iyilik vard1r. Bir iyilik yapmak isteyip de yapmad1gm 
takdirde; sana bir iyilik yaz1llr. Yaptlgm takdirde; on iyilik yaz1hr. Bir 
kotiiliik yapmak isteyip de yapmad1gm takdirde; sana hi~ blr §ey ya
Zllmaz. Eger yaparsan; sana tek bir kotiiliik yaz1hr. Sonra Mftsa'ya 
dondiiriildiim. Mllsa dedi ki: Rabbm sana ne emretti? Elli namaz, de
dim. 0; Rabbma don ve iimmetin i~in hafifletilmesini niyaz et. Qiin
kii iimmetin buna gii~ yetiremez. Gii~ yetiremeyince de kiifreder. Rab
blma dondiim ve; ey Rabb1m ummetime hafiflet •. ~iinkii o ummetler.ln 
en zayif1d1r, dedim. Bunun iizerine benden on indirilerek kirk k1hnd1. 
Ben, Mftsa ile Rabbrm arasmda gidip gelmeye devam ettim. MU.sa'ya 
her geldigimde o, ilk soyledigi gibi soyluyordu. Nihayet ona dondii
gumde; Habbm sana ne emretti? dedi. Ben de on namaz emretti, de
dim. MUsa. dedi ki : Rabbma don, ummetin i~in hafifletmesini niyaz 
et. Rabb1ma dondiim ve; ey Rabbim, iimmetim i~in hafiflet. Qiinkii o, 
ummetlerin en zay1f1dir, dedim. Bunun· iizerine benden be§ daha in
dirdi ve bOylece be§ namaz kald1. Bu esnada huzurunda bulunan me
leklerden birisi- bana §Oyle seslendi : Farzlarimi tamamlad1m kullan
ma yeterince hafiflettim ve onlara her iyilige mukabil benzer on iyi
lik verdim. Sonra MU.sa'ya donum, o; Rabbm sana ne emretti? dedi. 
Ben de, be§ namaz, dedim. 0; Rabbma don ve hafifletmesini niyaz et, 
~iinkii bu onun i~in hi~ de onemli degildir, iimmetin i~in hafifletme
sini iste. Ben dedim ki : Rabb1ma o kadar gittim ve niyaz ettim, ki ar
tlk gitmeye utamyorum. 

Sonra Hz. Peygamber sabahleyin ha:Yret verici haberl Mekke'lile- . 
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re anlattl ve §Oyle dedi: Dun gece ben Beyt el-Makdis'e git im. Oradan 
gok1ere ~ak~rildim ve §Unu §Unu gordum. Ebu Cehil ibn H.i§am dedi 
kt: Muhammed'in dedigine hayret etmiyor musun? . 0 d'iin gece Ku
dfu'e gittigfui iddia ediyor. Sonra da sabahleyin yamm1zda oluverm.i§. 
Halbuki bizlerden birimiz binegiyle bir ayda oraya gider ve bir ayda 
ancak donebilir. Bu dedigin iki ayhk yolu bir tek gecede a§mi~. Ebu 
Said el-Hudri der ki : Hz. Peygamber onlara Kurey§'lilerin kervamm 
haber verip §Oyle dedi: Ben goge dogru t;Iktigimda onlan falanca, 
falanca yerde gordum it;lerinden bir deve urkm'ii§tii. Don'ii§'iimde onu 
Akabe'nin yamnda gordum. Ve onlara her ki§iyi devesiyle birlikte te
ker teker haber verdim. §u devesi, §U y'iikle yuklu, dedi. Ebu Cehil 
ise; bize baz1 §eyleri bildiriyor, dedi. M'ii§riklerden bir adam kalk1p 
dedi ki : Ben insanlar arasmda Beyt el-Makdis'i en iyi bilenim. Onun 
yap1s1 nas1ldir?_ ~ekli nedir? Daga yakmhg1 ne kadard1r? Eger Mu
hammed dogru soyluyorsa size onu bildiririm, eger yalan soyluyorsa 
onu da bildiririm. 0 m'ii§rik geldi ve dedi ki: Ey Muhammed, ben in
sanlar arasmda Kudus'u en iyi bilenim. Onun yapisf 'nasildir baria bil
dir. Onun §ekli nas1ld1r? Daga yakmllgi ne derecedir? Ebu Said el-Hud
ri d'er ki: Rasulullah (s.a.) In g·ozunun onune oturdugu yerde Beyt 
el-Makdis getirildi. Bizden birimizin evine bakmas1 gibi Rasulullah da 
Ol).a baktL YapiSI §6yle ve §oyledir, ~ekli §Oyle ve §6yledir, daga yakm
hgl §U kactardir, dedi. Obur adam da; dogru soylersin deyip arkada§
lanna vard1 ve Muhammed soylediginde dogrudur, ya da buna benzer 
bir §ey soyledi. 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir Taheri de, bu hadisi uzun olarak Mu
hammed ibn Abd'Ul-A'la kanallyla.. . Ebu Said elwHudri'den yukarda 
get;en ifa.delerle zikretmi§tir. Keza ibn Ebu Hatim de babas1 kanahy
la... ~Ebu Said el-Hudri'den bu rivayeti nakletmi§, digerlerinin ifade
lerinden daha duzgun, daha guzel ve 'iishlblu bi~imde uzun olarak zik
.retmi§tir. Ancak bunda gariblik ve munkerlik vardir. Aynca Beyhaki 

· bu olay1, Nuh ibn Kays kariahyla Ebu Hanln el-Abdi'den rivayet et~ 
mi§tir ki, onun ad1 imare ibn Cuveyn'dir. Bu zat hadis imamlan ya"'. 
mnda zaytf kabul edilmi§tir. Biz bu zatm rivayetini, sadece Beyhaki 
naklettigi ic;in ve aynca diger hadislerdeki rivayetleri dogrulayan ifa
deler bulundugu ic;in buraya kaydettik. 

Ebu Osman :ismail ibn Abdurrahman .. . Yezid ibn Ebu Hatim'den 
nakleder ki; o §Oyle demi§: Ru'yamda Rasulullah (s.a.) 1 gord'iim ve 
dedim ki: ·Ey Allah'm RasUlu ummetinden S'iifyan es-Sevri denilen bir 
adam var. Onda bir fenahk var rn1d1r, yok mudur? RasUiullah; onda 
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hie; bir kotiiliik yoktur, dedi. Ebu Hfm1n el-Abdi, Ebu Said el-!Hudri'
den senin mi'raca c;1ktigm geceyi bize anlatti ve senin gokte §Unlan 
gordiim dedigini soyledi. Sen bu hadisi soyledin mi soylemedin mi? de
dim. Rasulullah (s.a.) bana; evet, soyl~dim, dedi. Sonra dedim ki: Ey 
Alla,h'm RasUiu, senin ummetinden baz1 ki§iler senin gece ytiruyii§iin 
hakkmda acayib §eyler naklediyorlar. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
Onlar; klSSacilann sozlerinden ibarettir. 

IX - ~eddad ibn Evs'in Rivayeti 

imam Ebu Ismail Muhammed ibn Ismail et-Tirmizi der ki: Bize 
Ishak ibn Ibrahim ... ~eddad ibn Evs'den §6yle dedigini nakletti: Ey 
Allah'm Rasulii, senin gece yiiruyii§iin nasll oldu? RasUiullah (s.a.) 
buyurdu ki: Ben ashabm1la birlikte Mekke'de yats1 namazm1 gecike
rek kilmt§tlm. Bu s1rada Cebrail bana beyaz bir hayvan getirdi. Mer
kebden biiyiik~e katirdan kiic;iikc;e idi. Ve; bin, dedi. Ona binmek ba
na zor geldi. Bunun iizerine Cebrail, kulagmdan onu tutup beni iize
rine bindirdi. Hayvan yiiriidii, bizi uc;uruyordu. Oyle ki ayagrm gozii
niin ula§tlgl yere bas1yordu. Nihayet bizi hurmahkh bir araziye g6tiir
du, beni orada indirdi. Ve; namaz k1l, dedi. Ben namaz k1ld1m. Sonra 
bindik. Nerede namaz k1ldm biliyor musun? dedi. Ben; en iyisini· Al
lah bilir, dedim. Yesrib'de, giizellikler yurdunda narnaz k1ldm, dedi. 
Hayvan bizi uc;ururcasma goturiiyordu, goziinun eri'§tigi yere tirnagm1 
bas1yordu. Sonra bir yere ula§tlk. Cebrail; in dedi, indim. Sonra; na
maz k1l, dedi. Namaz klld1m. Sonra bindik. Dedi ki: Nerde namaz kll
dm biliyor musun? Ben en iyisini Allah bilir, dedim. Dedi ki: Med
yen'de, Musa'nm agacmm yamnda namaz k1ldm. Sonra hayvan bizi 
uc;ururcasma gotiirdii. Ayagm1 gozunun erdigi yere bas1yordu. Niha
yet bir yere vard1k, kar§nmzda k6§kler belirdi. in, dedi indim, namaz 
k1l, dedi k1ld1m. Sonra bindik, nerede narnaz k1ldm biliyor musun? de
di. Ben; Allah en iyisini bilendir, dedim. Beyt el-Lahm'de, Meryem Oglu 
isa Mesih'in oldugu yerde namaz k1ldm, dedi. Sonra hayvan bizi go
tiirdu, bir §ehre Yemen tarafmdaki kap1smdan girdik. Mescidin on ta
rafma geldi ve oraya hayvam baglad1. Biz mescide, gune§le aym egim 
gosterdigi kap1smdan girdik. Ben o mescidde, 'Allah'm diledigi kadar 
namaz k1ld1m ve ~ok fazla susuzluk hissettim. Bana iki kap getirildi, 
birinde sut, digerinde bal vard1. Her ikisi birlikte uzatild1, ben hangi
sini alayrm diye dii§iiniirken, Allah 'Azze ve Celie bana hidayet nasib 
etti de, siitii ald1m ve ic;tim. Ve kab alnnna deginceye kadar hepsini 
ic;ip bitirdim. Onumde minbere yaslanmi'§ bir ihtiyar vard1. Dedi ki : 
Arkada§m f1trat1 ald1. 0 dogru yola iletilecektir. Sonra hayvan bizi 
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gotiirdii, nihayet §ehrin bulundugu vadiye girdik. Bir de baktlk ki; ce
hennem toz gibi beliriyor. §eddad ibn EVs der ki : Ey Allah'm Rasu
lii, onu nas1l buldun?. dedim. RasUlullah buyurdu ki : S1cak su kayna
gt gibi. Sonra benden uzakla§tmldl. Bu Strada falanca ve falanca yer
de Kurey§ kervanma rastladlk. Develerinden birini yitirmi§lerdi. Onu 
falanca toplami§tl. Ben onlara selam verdim. Baz1lan dediler ki : Bu, 
Muhammed'in sesidir. Sonra Mekke'de sabah olmadan once, ashabl
mm ' yamna geldim. Ebubekir (r.a.) bana gelerek dedi ki: Ey Allah'm 
Rasulii bu gece neredeydin? Ben, senin bulunacagm yerlerde seni ara
dtm. Hz. Peygamber dedi ki: Biliyor musun, ben bu gece Beyt el~Mak
dis'e gotiiriildiim? Ebubekir dedi ki: Ey Allah'm RasUlii, oras1 bir ay
llk yoldur. Onu bana anlat, RasUlullah dedi ki : Bana bir yol at;lldt, 
ben oraya bak1yor gibiydim. 0 bana ne sorarsa, onu kendisine bildiri
yordum. Ebubekir dedi ki: Ben, senin Allah'm Rasulii olduguna §eha
det ederim. Mii§rikler ise dediler ki : ibn Ebu Keb§e'ye bakm. · Bu gece 
Beyt el-Makdis'e gittigini iddia ediyor. · §eddad ibn Evs der ki: Ra

sulullah (s.a.) §6yle buyurdu: Benim soyledigim soziin delili olarak 
size bildireyim ki; falanca ve falanca yerde sizin kervammza rastla
dtm. Onlar develerini yitirmi§lerdi. Falanca onu bulmu§tu ve onlann 
bulunduklan yer §U kadar §U kadar mesatededir, falanca giin de bura
ya geleceklerdir. Kervamn oniinde siyah bir deve var, iizerinde siyah 
bir ortii bulunmaktadtr. iki de siyah 9uval vardtr. 0 giin olunca halk 
onlarm geli§ini beklemeye koyuldu. Nihayet giiniin yariSma yakla§tl
dtgmda, kervan dondii. Onlerinde Rasulullah (s.a.) m anlattlgt deve 
bulunuyordu. Beyhaki de iki yoldan Ebu Ismail et-Tirmizi kanahyla bu 
hadisi rivayet etmi§tir. Hadisin bitiminde de, bunun isnad1 sahihtir, 
bu olay par~a par~a olarak ba§ka hadislerde rivayet edilmi§tir, In§aal
lah elimize ge~eni biz zikredecegiz, der. Sonra bu hadise delil olmak 
iizere isra olay1yla ilgili pek 90k hadis anlatrr. Bu hadisi §eddad ibn 
Evs'den uzun olarak imam Ebu Muhammed Abdurrahman ibn Ebu 
Hatim de Tefsir'inde, babas1 kanallyla Ishak ibn ibrahim'den nakle
der. §iiphesiz ki ~eddad ibn Evs'den nakledilen bu hadis bir~ok boliim
ler ihtiva etmektedir. Beyhaki'nin dedigi gibi, i~inden bir k1srm sahih
tir. Bir ktsmt da miinkerdir. Nitekim Beyt el-Lahm'de peygamberin na
maz ktlml§ olmas1 ve Ebubekir S1ddik'm Beyt el-Makdis'in niteligini 
sormas1 ve daha digerleri bu meyandad1r. Allah en iyisini bilendir. 

X - Abdullah ibn Abbas'm Rivayeti : 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Osman ibn Muhammed .. . 
Abdullah ibn Abbas'm §6yle dedigini nakletti : Hz. Peygamber gecele
yin yiiriitiildiigii strada cennete girdi ve orada bir fts1ltl i§ittl. Dedi ki ; 
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ey Cibril bu nedir? Cebrail; bu muezzin Bilal'dir, dedi. Rasulullah (s.a.) 
insanlarm yanma gelince : Bilal kurtuldu, onu falanca falanca yerde 
gordiim, dedi. ibn Abbas der ki: Hz. Pcygamber Mlisa Aleyhisselam 
ile kar§Ila§tl, Mlisa Aleyhisselam onu a~:rlad1 ve; merhaba ummi pey
gamber, dedi. Hz. Peygamber onun esmer benizli, uzun orta boylu, sa
~~ kulaklanmn hizasmda veya daha yukanda oldugunu bildirdt' Hz. 
Peygamber; ey Cebrail bu kimdir? dedi. Cebrail; bu, Mlisa'd1r, dedi. 
Hz. Peygamber gitti ve isa ile kar§Ila§tl. isa onu ag1rlad1 ve peygam
ber; ey Cebrail bu kimdir? dedi. Cebrail; bu, isa'd1r, dedi. Hz. Peygam
ber gitti; ya§h, heybetli bir ihtiyarla kar§Ila§tl. ihtiyar onu ag1rlad1, o 
ihtiyara selam verdi. Hepsi peygamberi selamhyordu. Hz. Peygamber; 
ey Cibril, bu kimdir? dedi. Cebrail; bu, baban ibrahim'dir, dedi. ibn 
Abbas der ki: Hz. Peygamber ate§e baktl bir de ne gorsun, bir toplu
luk le§ yiyorlar. Ey Cebrail kimdir bunlar? dedi. Cebrail; bunlar insan
larm etlerini yiyenlerdir, dedi. Sonra ger~ekten k1rm1z1 ve mavi bir 

· adam gordu. Ey Cebrail bu kimdir? dedi. Cebrail; bu, deveyi kesen 
adamd1r, dedi. ibn Abbas der ki: Hz. Peygamber Mescid-i Aksa'ya ge
lince, namaza durdu. Saga sola bakmd1, bir de ne gorsun peygamber
lerin hepsi toplanml§ onunla birlikte namaz k1hyorlar. Namaz1 bitirin
ce iki kase getirildi. Biri sagdan digeri soldan sunuldu. Birinde sut, 
digerinde bal vard1. Hz. Peygamber sutu ald1, ondan i~ti. Elinde kase 
olan ki§i dedi ki: Sen f1trat1 tutturdun. Bunun isnad1 sahihtir, ancak 
hadis imamlar1 tahric etmemi'§lerdir. 

Bu Hadisin Bir Ba§ka Rivayeti : 
tmam Ahmed der ki : Bize Hasan ... Abdullah ibn Abbas'm §oyle 

dedigini nakletti: Geceleyin Hz. Peygamber Beyt el-Makdis'e goturiil
du. 'Sonra aym gece geri getirildi. Hz. Peygamber, geceleyin gidi§-geli
§ini anlattl ve Beyt el-Makdis'in alametiyle Kurey§'lilerin kervanlan
nm i§aretini soyledi. Baz1 ki§iler dediler ki : Biz, Muhammed'in soyle
digini tasdik etmeyiz. Onlar kufiir elbisesi giyindiler. Allah Teala, Ebu 
Cehil ile birlikte onlann boynunu vurdu. ·Ebu Cehil ise dedi ki : Mu
hammed bizi zakkum agac1yla korkutuyor. Uzum ve hurma getirin de 
yiyelim, zakkumlanahm, dedi. Hz. Peygamber Deccal'i goz goru§uyle 
,gordu, ru'ya goru§uyle degil. isa'Yl da, Mlisa'Yl da, ibrahim'i de. Hz. 
Peygambere Decca! soruldugunda §6yle dedi : Ben onu buyiik ciisseli, 
bembeyaz birisi .olarak gordum. iki goziinden birisi saglamd1. 0, y1ld1z 
gibi bir inciydi. ·Ba'§mm sa~Iar1 bir agacm dallan gibiydi. isa'Yl da bem
beyaz gardum. S~1 k1Sayd1, gozu keskindi, yaratlh§ bak1mmdan karm 
buyiik~eydi. Mlisa'Yl da esmer tenli, siyah biri olarak gordiim. S~1 

fazlayd1, yaratlh§l §i<ldetliydi. 1brahim'i gordum, ancak onun hangi 
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uzvuna baktlmsa onun benim gibi oldugunu, arkada llliZm aym oldu
gunu gordum. Cebrail, bana Malik'e selam vermemi soyledi, ben de 
ona selam verdim. Bu hadisi Nesei, Ebu Zeyd Sabit ibn Yezid kanahy
la Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eder ve isnadmm sahih oldui?:unu 
soyler. 

Hadisin Bir Ba§~a Kanaldan Rivayeti: 
Beyhaki der ki bize Ebu Abdullah el-Hafiz ... Ebu'l-Aliye'den riva

yet etti ki; o, §6yle demi§: Bize peygamberimizin amcasmm oglu Ab
dullah ibn Abbas anlatti ve §6yle dedi: Rasulullah (s.a.) buyurdu • i : 
Geceleyin goturiildugumde, Musa ibn imran'I gordum. o, uzunca boy
lu, kiSa sa~h idi ve §enue erkeklerine benziyordu. Meryem Oglu isa'Yl 
gordiim. Yaratlh§I duzgundu. Kirmizi ile beyaz arasmdaydi, sa~lan 
duzdu (klvircik degildi). Cehennemin hazini Malik ile Deccal'1 gar
dum. Allah Teala ayetlerinde onlan gostermi§ti. Sonra, ccOnunla kar
§Ila§acagmizdan §Uphede olmaym» ayetini okudu. Katade bu ayeti §Oy
le tefsir ediyor: Muhakkak ki Allah Nebi'si Milsa ile kar§Ila§mi§tlr. Ve 
((onu israilogullarma hidayet rehberi klldik» ayetini /de Mus!'run is
railogullarma onder oldugu §eklinde tefsir ediyordu. Miislim Sahih'in'
de bu hadisi Abd ibn Humeyd kanallyla §eyban'dan rivayet eder. Bu
hari ve Muslim ise §u'be kanallyla Katade'den muttasil olarak bu ha
disi rivayet eder. 

Bir Ba'§ka Yoldan Rivayeti: 
';Beyhaki der ki: Bize Ali ibn Ahmed ibn Abdan ... Abdullah ibn 

Abbas'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Mi'raca CI
kanldigim gece, ~ok guzel bir koku ile kar§Ila§tlm. Bu ne kokusudur? 

· dedim. Dediler ki: Firavun'un ~nzmm ve ~ocuklarmm taraklarmm ko
kusudur. Taragi elinden du§mU§tii. 0 sirada Allah'm adiyla diyerek 
almak istedi. Firavun'un kizi; babamm adiyla, dedi. 0; benim, senin 
ve babamn Rabbi alan Allah'm adiyla, dedi. Firavun'un kizi; senin ba
bamdan ba§ka bir Rabbm mi var? deyince, o; evet, benim, senin ve 
babanm Rabbi olan Allah, dedi. Bunun uzerine Firavun onu c;agirdi 
ve dedi ki: Senin benden ba§ka Rabbm rm var? 0; evet, benim ve se
nin Rabbm olan Allah Azze ve Celie, dedi. Firavun emretti, bakirdan 
bir par~a kizartildi, sonra onunla daglanma.S1m bildirdi. 'Kadm dedi 
ki: Benim, senden bir iste~im var. Firavun neymi§ o? dedi. Kadm de
di ki: Benim ve c;ocuklanmm kemigini bir yerde toplayasm. Firavun; 
peki oyle olsun, bizim uzerimizde hakkm olctugu ic;in bunu yapahm, 
dedi. Firavun emretti; onlan birer hirer attllar. Nihayet i~lerinden me
me emen birine vannca, o dedi ki: Annecigim c;ekinme gir, sen mu-

Tefstr, C, IX. F. 291 
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hakkak hak tizeresin. Dord~ birlikte 90cukken boyle konu§tular. Yu
suf, Ctireyc'in arkada§I, isa ibn Meryem Aleyhisselam . da buna ~eha
det ettiler. Bu rivayetin isnadmda bir beis yoktur. Ancak hadis imam
Ian tahric etmemi§lerdir. 

Bir Ba§ka Yoldan Rivayeti: 
imam Ahmed der ki bize Muhammed ibn Ca'fer ... Abdullah ibn 

Abbas'm '§Oyle dedigini nakletti. Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Mi'raca 
91kanld1g1m gecenin, ertesi sabah Mekke'de oldum. Durumumdan en
di§elenerek halkm beni yalanlayacagm1 bildim. Hz: Peygamber bu §e
kilde yalmz ba§ma iiziintiilii halde oturmu§ken, Allah dti§mam Ebu 
Cehil geldi ve onun yamna oturarak onunla alay edercesine : Ne o bir 
~eyler mi var? dedi. Rasulullah (s.a.); evet, dedi. Ebu Cehil neymi§ o? 
dedi. Rasulullah (s.a.); bu gece ben gotiirtildtim, dedi. Ebu Cehil; ne
reye? dedi. Hz. Peygamber; Beyt el-Makdis'e, dedi. Ebu Cehil; sonra 
sabahleyin aram1za geri mi dondtin? dedi. Hz. Peygamber; evet, dedi. 
Ebu Cehil; halk1 9agumca Hz. Peygamberin aym §eyi soyledigini in
kar etmesinden korkarak, onu yalanlamad1 ve; ister misin kavmini c;a
guayim da bana anlatt1klanm onlara da anlatasm? dedi. Rasulullah 
(s.a.); peki, dedi. Ebu Cehil; ey Ka'b ibn Liieyy ogullan ko§un gelin, 
dedi. Bunun tizerine meclis kaynad1 ve c;evreden insanlar gelip ikisi
nin yanma oturdular. Ebu Cehil Hz. Peygambere; bana anlatt1klanm 
kavmin~ de anlat, dedi. Rasulullah (s.a.); bu gece ben gotiirtildtim, de
di. Onlar nereye? deyince; Beyt el-Makdis'e, dedi. Onlar; sonra sabah
leyin de aram1zda m1 oldun? dediler. Hz. Peygamber; evet, deyince; ic;
lerinden kimisi alkl§ tutarak, kimisi de yalana hayret ic;erisinde elini 
ba§ma koyarak dediler ki; sen, bize Kudiis'teki mescidi tavsif edebi-. 
lir misin? Aralannda K:udiis'e gidip mescidi gormii§ olanlar vard1. Ra
sulullah (s.a.) buyurdu ki : Ben onlara Kudiis'teki mescidin nitelikle
rini anlabyordum ve bazan nitelikler birbirine kan§Ir gibi olmu§tU. 
Benim yamma mescid getirildi ve ·sanki Akil'in evinin online konul
mu§ gibi ona bak1yordum. Abdullah ibn Abbas der ki : Hz. Peygam
ber orayi oylesine gtizel ta vsif etmi§ti, ancak ben onlan ezberleyeme
dim. Abdullah ibn Abbas der ki : Halk; anlatt1gm §eyler Allah'a an
dolsun ki dogrudur, onlard<3) isabet ettirdin, dediler. Nese~ bu hadi
si, Avf ibn Ebu Cemile kanallyla tahric eder. Beyhaki de Nadr kana
llyla Avf ibn Ebu Cemile el-Arabi'den nakleder. 0 gtivenilir imamlar
dan biridir. 

XI - Abdullah ibn Mes'ud'un Rivayeti ; 

Hafiz Ebu Bekr el-Beyhaki der ki : Bize Ebu Abdullah el-Haf1z ... 
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Abdullah ibn Mes'ud'dan nakletti ki; o, §oyle dem· 
geceleyin yiiriitiildiigiinde Sidre el-Miinteha'ya vard1. 0 
dir. Q1kllacak §ey oraya kadar vanr ve ondan sonra all o 
orada son bulur. Yukardan inenler oraya kadar iner ve o 
tutuluverirler. <;iinkii Sidre'yi ku§atan §ey ku§atmi§tlr. Si r 
dan bir ortii ku§atmi§tlr. Rasulullah (s.a.) a be§ namaz e 
suresinin son k1s1mlan orada verilmi§tir. Allah'a §irk ko§ma ' 
nah i§leyenlere magfiret orada verilmi§tir. Muslim, Sahih'inde • 
med ibn Abdullah kanahyla Abdullah ibn Niimeyr'den ve A 
ibn Mes'ud'dan bu hadisi zikreder. Beyhaki sonra §Oyle der: Abd 
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ibn Mes'ud'un zikrettigi bu hadis, mi'rac hadisinin bir par~as1d1r. En 
ibn Malik, Malik ibn Sa'saa kana.hyla Hz. Peygamberden, Ebu Zerr de 
Hz. Peygamberden bu olay1 rivayet etmi§tir. Sonra Beyhaki bu hadisi, 
bir ker~ de miir~eJ olarak o ikisini zikretmeden rivayet etmektedir. Ay
nca Beyhaki yukanda ge~en ii~ hadisi zikretmi§tir. Ben derim ki: Ab
dullah ibn Mes'ud'dan bundan daha geni§ olam rivayet edilmi§se de, 
onda garabet bulunmaktad1r. Hasan ibn Arafe'nin me§hur hadis ciiz'
iinde rivayet ettigine gore; Mervan ibn Muaviye, Ebu Zabyan el-Cen
biden §oyle dedigini nakleder : Biz Ebu Ubeyde ibn Abdullah'm, yani 
ibn Mes'ud'un ve Muhammed ibn Sa'd ibn Ebu Vakkas'm yamnda 
oturuyorduk. 0 ikisi otururken Muhammed ibn Sa'd, Ebu Ubeyde'ye 
~oyle dedi : Babanm rivayet ettigi Hz. Peygamberin isra hadisesini bi
ze anlat. Ebu Ubeyde dedi ki : Hay1r, sen babandan duydugunu bize 
anlat. Muhammed dedi ki : Ben sana sormadan evvel sen bana sorsay
dm anlatlrd1m. Ebu Zabyan der ki : Ebu Ubeyde, babasmdan sorulan 
§eyi anlatmaya ba§Iadl ve §oyle dedi : RasUlullah (s.a.) buyurdu ki : 
Ceprail bana merkebden biiytik~e, katlrdan kti~tik~e bir hayvan getir
di ve beni iizerine bindirdi. Sonra hayvan bizi h1zla goturmeye koyul
du. Bir tepeye tlrmand1gmda arka ayaklan on ayaklanmn seviyesin
de oluyordu. Bir tepeyi indiginde on ayaklan arka ayaklarmm 
seviyesinde oluyordu. Nihayet orta, uzunca boylu, esmer tenli bir 
adama rastlad1k. Sanki o Ezd l;)enue kabilesinin erkeklerindendi. Ve o 
yiiksek sesle; ona ikram ettim, lutfettim, diyordu. Hz. Peygamber bu
yurdu ki : Onun yanma vard1k ve kendisine selam verdik. 0 da sela
mimlzl iade etti ve dedi ki : Ey Cibril, beraberinde bulunan bu ki§i 
kimdir? Bu, Ahmed'dir, dedi. Merhaba iimmi Arap peygambere, dedi. 
0 ki Rabbmm risaletini teblig etti ve iimmetine nasihatta bulundu, 
diye ekledi. Hz. Peygamber diyor ki : Sonra gittik ve ben; .ey Cibril 
l{imdir bu? dedim. Bu imran Oglu Musa'd1r, dedi. Hz. Peygamber di-
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yor ki : Kime k1z1yor? dedim. Cebrail, Rabbma senin i~in, dedi. Rab
bma kar§l sesini ytikseltiyor ha? dedim. Cebrail dedi ki : Allah onun 
k1zgmhgm1 bilmektedir. Sonra gittik ve bir agaca rastlad1k. Ytiksek 
aga~lar gibi ·meyvesi vard1, altmda da bir ya§h ve ailesi oturuyordu. 
Hz. Peygamber buyurdu ki : Bana Cibril baban ibrahim'e var, dedi. 
Ona vard1m ve selam verdim. 0 da selam1 iade etti. fbrahim dedi ki : 
Ey Cibril, yamndaki kimdir? 0 oglun Ahmed'dir, dedi. ibrahim; mer
haba. tim.mi peygambere, dedi. 0 ki Rabbmm risaletini teblig etti ve 
timmetine ogtit verdi. Yavrucugum; sen bu gece Rabbmla bulu§acak
sm. Senin: timmetiri, timmetlerin en sonuncusu ve en gti~tiztidtir. Eger 
timmetin konusunda niyazm olabilecekse, onu yap. Hz. Peygamber di
yor ):d : Sonra gittik ve nihayet Mescid-i Aksa'ya vard1k. indim, hay
vam mescidin kap1smda bulunan ve peygambiirlerin hayvanlanm bag
ladiklan halkaya baglad1m. Sonra Mescide girdim., Rtiku'da k1yamda 
ve secdeye varml§ kimseler arasmda peygamberleri tamd1m. Sonra ba
na iki k8,.se · getirildi. Bal ve stit vard1. Ben stitti ald1m, i~tim. Cebrail 
Aleyhisselam omuzuma vurarak dedi ki: Sen f1trat1 se~tin, Muham

. med'in ·Rabbma andolsun ki, sonra namaz k1lmd1 ben onlara imam ol-
dum. Sonra dontip geldik. 

Bu hadisin isnad1 garib olup, muhaddisler onu tahric etmemi§ler
dir. Bu hadisteki gariblikler §Unlard1r : Peygamberlerin, once Hz. Pey
gambere sual sormalan sonra onun peygamberlerden aynld1ktan son
ra sua! sormas1d1r. Halbuki sahih hadislerde me§hur olan rivayet da
ha once ge~en gibidir. ~oyle ki; Cebrail ona once peygamberleri tam
tiyor ve giderek selam vermesini soyltiyordu. Yine bu hadiste peygam
berlerin Hz. Peygamberin mescide girmesinden once topland1klan be
lirtilmektedir. Dogrusu ise; onlarm goklerde toplanml§ olmalan, sonra 
onlarla birlikte Beyt el-'Makdis'e inmeleri ve orada namaz kllmalan
dlr. Sonra da Burak'a binerek Mekke'ye d~ru hareket etmi§ olmasl
dlr. Allah en iyisini bilendir. 

Bu Hadisin Bir Ba§ka Yoldan Hivayeti : 
imam Ahmed der ki: Bize Hti§eym ... Abdullah ibn Mes'ud'dan 

nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur : Mi'raca gottirtildti
gtim gece Ibrahim, Musa ve isa ile kar§Ila§tlm. Onlar, k1yametin du
rumunu tartl§lyorlardL Hz. Peygamber dedi ki : Bu konuda meseleyi 
Ibrahim Aleyhisselam'a gottirdtiklerinde, o; ben onu bilmem, dedi. 
Sonra konuyu MU.Sa Aleyhisselam'a gottirdtiler o da; benim bu konu
da bilgim yoktur, dedi. Bunun tizerine meseleyi isa Aleyhisselain'a 
sordular. 0 da; onun zamamm Allah Azze ve Celle'den b~ka kimse 
bilmez, dedi. Rabb1mm bana verdigi ahde gore Decca! \!lkacaktlr. Be-
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nim yammda iki tane kam<;l vard1. DecciU beni goriince baklrm, kur
§Unun eriyi§i gibi eriyecektir. 0 beni gordiigiinde, Allah onu helak ede
cektir. Oyle ki ta§ ve aga<; bile; ey miisliiman alt1mda bir kafir var, 
gel onu oldiir, diyecektir. Sonra Allah onlan helak edecek, ve insanlar 
iilkelerine, yurtlarma doneceklerdir. Bu s1rada her yonden ~ogalan 
Ye'cuc ve Me'cuc <;Ikacak, onlarm iilkelerini <;igneyecektir. Neye ras -
larlarsa onu mahvedeceklerdir. Hangi suya ula§Irlarsa onu i<;ecekler
dir. Sonra insanlar bana gelip dert yanacaklar, ben de onlar ic;in dii~ 
manlarmm aleyhinde Allah'a dua edecegim, Allah onlan helak edip 
oldiirecek ve oyle ki, yeryiizii onlarm kokularmm pisligi ile dolup ta
§acak. Sonra Allah, yagmur indirecek ve onlarm cesedlerini siiriikleye
rek denize atacak. Rabb1rmn bana verdigi ahidde, biitiin bunlar olduk
tan sonra bunlan tamamlay1c1 bir ta§lYlCl olarak k1yamet gelecektir. 
insanlar k1yametin kendilerini ne zaman ans1zm yakalayacagm1, gece
leyin mi giindiiziin mii tutuverecegini bilmezler. ibn Mace, bu hadisi 
Bundar kanahyla Avam ibn Hav§eb'den nakleder. 

XII - Abdurrahman ibn Kurt'un Rivayeti : 

Said ibn Mansur der ki : Bize Miskin ... Abdurrahman ibn Kurt'
tan rivayet etti ki; Rasulullah (s.a.) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Ak
sa'ya gotiiriildiigii ak§am, zemzem ile makam arasmda bulunuyormU§. 
Cibril sagmda, Mikail solunda duruyormu§. Onu u<;urup yiice goklere er
dirdiler. nonii§iinde dedi ki : Yiice goklerde pek <;ok tesbih ile birlikte bir 
tesbih i§ittim. Yiice gokler §am yiice olan Allah'm h~urunda diz <;6ke.
rek mehabetle O'nu tesbih ediyorlar ve (JW .J ~~~~~ J-11 ~~ -~ . 
yiicelerin yiicesini tesbih ederiz, tenzih ve yiicelik O'nundur, diyorlar
dl. Abdurrahman ibn Kurt bu hadisi aym surenin «Yedi gok onu tes
bih eder.)) ayetinin tefsirinde zikretmektedir. 

XIII ~ Orner ibn Hattab (r.a.) m Rivayeti: 

imam Ahmed der ki : Esved ibn Amir... Ubeyd ibn Adem, Ebu 
Meryem ve iEbu ~uayb'dan rivayet eder ki; Orner ibn Hattab Cabiye'de 
imi§ ve Beyt el-Makdis'in fethi zikredilmi§. Ebu Seleme (Hammad ibn 
Seleme) demi§ ki : Bana Ebu Sinan Ubeyd ibn Adem'in §6yle dedigini 
anlattl: Ben Orner tbn Hattab'm Ka'b'a §6yle dedigini duydum: Ne : 
rede namaz k1lmam1 uygun 'goriirsiin? 0 dedi ki : Eger bern dinlersen 
kayanm arka tarafmda namaz k1larsm. 0 zamaR biitiiniiyle Kudiis 
oniinde kahr. Bunun iizerine Hz. Orner (r.a.) dedi ki : Yahudi kadlria' 
benzedin. Hay1r, 6rada degil RasuluUah (s.a.) m namaz klld1g1 yerde 
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kllacag1m. K1bleye dogru yoneldi ve namaz1m k1ld1. Sonra geldi, ortti
stinti yere serdi ve orttistindeki stiprtinttileri temizledi. Halk da boy
Ieee temizlediler. Hz. Orner kayaya ta'zim gostererek onu Ka'b el-Ah
bar'm i~aret ettigi gibi online allp namaz k1lmadi, aksine arkasmda 
b1raktl. <;tinkti Ka'b kayaya ta'zim eden bir kavme mensubtu ve onlar 
buray1 k1blegah yapm1~lard1. Fakat Allah Teala, Ka'b'a islam'I lutfet
ti de o Hakk'm hidayetine erdi. Bu sebeple Ka'b ona kayaya dogru na
maz kllmas1m ifade edince; mti'minlerin emiri kendisine; yahudi ka
dma benzettin, dedi. Ancak Hristiyanlar gibi oraYl <;ignemedi. <;tinkti 
Yahudilerin k1blesi oldugu i<;in Hristiyanlar oray1 mezbeleye <;evirm!§
lerdi. Hz. Orner, oradaki pislikleri temizleyip stiprtinttileri elbisesiyle 
stiptirerek namaz k1ld1. Bu ifade Mtislim'in Sahih'inde Ebu Mirsed'den 
nakledilen ve Rasulullah (s.a.) m; kabirlere oturmaym1z ve orada na
maz k1lmaym1z, kavline benzemektedir. 

XI - Ebu Htireyre'nin Rivayeti: 

Ebu Htireyre'nin rivayeti ger<;ekten uzun ve garibliklerle doludur. 
Nitekim imam Ebu Ca'fer ibn Cerir Taheri bu ayetin tefsirinde ~oyle 
der : Bize Ali ibn Sehl. .. Ebu Hiireyre'den veya - bu §iiphe Ebu Ca'fer 
er-Razi'dendir- ba~kalarmdan bu ayetin tefsiri konusunda ~oyle de
digini haber verdi : Cibril Hz. Peygamberin yamna geldi. Beraberinde 
Mikail vardL Cibril Mikail'e dedi ki: Bana bir tas zemzem suyu getir 
ki onunla Muhammed'in kalbini temizleyeyim ve gogstinti yaray1m. 
Ravi der ki: Hz. Peygamberin karmm yard1 ve onu ti<; kere Y1kad1. Mi
kail ona ti<; tas zemzem suyu getirdi. Bununla gogstinti yard1 ve i<;in
de bulunan pislikleri attl. Gogstinti dilim dilim iman, yakin ve islam 
ile doldurdu. Ve iki omuzunun arasma peygamberlik mtihrtinti vurdu. 
Sonra <:>na bir at getirdi ve atm tizerine bindirdi. 0 atm her ad1m1 go
ztintin vard1g1 noktaya kadar - ya da goztintin gorebildigi en son nok
taya kadar- uzamyordu. Hz. Peygamber beraberinde Cibril ile birlik
te ytiriidtiler. Sonra bir gun toprag1 eken ve hemen ertesi gun basad 
yapan bir topluluga rastlad1lar. 0 . topluluk ekinlerini bi<;tik<;e eskisi 
gibi oluyordu. Hz. Peygamber dedi ki : Ey Cebrail, bu nedir? Cebrall 
dedi ki: Bunlar, Allah yolunda cihad eden mticahidlerdir. Bunlarm 
iyilikleri yedi ytiz kat artmaktad1r. Ne infak ederlerse arkadan onlara 
verilmektedir. Allah nz1k verenlerin en hay1rhs1d1r. 

Sonra ba~lan balta ile ezilen bir toplulugun yanma geldi. Ba~lan 
ezildik<;e tekrar eski haline dondtiriiliiyordu. Ve bu ezme i~lemi, dur
madan devam ediyordu. Hz. Peygamber dedi ki : Ey Cebrail, bunlara 
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ne oluyor? CebriHl dedi ki : Bunlar, farz namazlan i~in kalkmayanlar
dir. Sonra bir ba§ka toplulugun yanma geldi. Bunlarm d onlerinde ve 
arkalarmda yamalar vard1. Deve ve hayvanlarm ko§u u ibi ko§uyor 
ve hurma agac1 dikeniyle zakkum ve cehennemin k1zgm ta lanndan 
yiyorlardL Hz. Peygamber dedi ki : Ey Cebnlil, bunlar da ne' Cebrail 
dedi ki : Bunlar mallanmn zekatlanm vermeyenlerdir. Allah oniara 
hit; bir §ekilde zulmetmemi§tir. Allah, kullara zulmedici degildir. S:m
ra bir ba§ka toplulugun yanma vard1. Onlann ontinde, bir kaz nda 
pi§mi§ et bulunuyordu. Bir ba§ka kazanda da pis ve kokmu§ et ar
dl. 0 insanlar gtizel pi§mi§ eti birak1yorlar, pis ve kokmu§ etten yiyor
lardL Hz. Peygamber ey Cebrail bu da ne? dedi. Cebrail dedi ki : Bu, 
.senin timmetinden o adamd1r ki yamnda temiz, helal hamm1 bulunur 
da, o pis bir kadmm yanma vanr ve sabaha kadar orada kahr. Kadm 
da temiz ve helalmdan kocas1 bulunurken gider pis bir erkegin yamn
da kahr ve sabaha kadar orada geceler. 

Ebu Htireyre der ki : Sonra Hz. Peygamber bir agaca rastlad1. Yo
lun kenarmda bulunan bu aga<;, kim ge<;erse onun elbisesini y1rt1yor 
veya par<;ahyordu. Rasulullah dedi ki : Ey Cebrail bu da ne? Cebrail 
dedi ki : Bu, senin timmetinden oyle bir toplulugun misalidir ki, onlar 
yol tizerine otururlar ve yolu keserler. Sonra «Va'dedildiginiz her yo
lun tizerine de oturmaym.)) ayetini okudu. Ebu Htireyre der ki : Sonra 
Hz. Peygamber bir adama rastlad1. Adam btiytik bir agacm dallanm 
toplami§tl, ancak gottiremeyecegi halde gittik<;e tizerine ytikltiyordu. 
Dedi ki : Ey Cebrail bu da ne? Cebrail dedi ki : Bu, senin timmetinden 
o kimsedir ki, insanlarm emanetleri onun tizerinde bulunur ve o bu 
emanetleri odemeye gti<; yetiremedigi halde hala bunun tizerine Have 
ytiklenmek ister. Sonra dilleri ve dudaklan, demirden makaslarla ke
silen bir topluluga rastlad1. Bunlar kesildikten sonra tekrar eski hali
ne. dontiyor ve bu kesilme durup bitmiyordu. Hz. Peygamber dedi ki : 
Ey Cebrail bunlar da ne? Cebrail dedi ki : Bunlar fitne hatibleridir. 
Yapmad1klanm soylerler. Sonra kti<;tik bir <;ukurun yamna geldiler. 0 
<;Ukurdan btiytik bir oktiz <;lklyordu. Ancak oktiz <;Iktlgl yere tekrar 
girmek istiyor, fakat buna gti<; yetiremiyordu. Hz. Peygamber dedi ki : 
Ey Cebnlil bu da ne? Cebrail dedi ki : Bu, btiytik soz soyleyip sonra pi§
man clan ve geri donmeye gticti yetmeyen ki§inin misalidir. 

Sonra bir vadi kenanna geldi ve orada soguk, gtizel bir rtizga.r 
hissetti. Misk kokusu duydu ve bir ses i§itti. Hz. Peygamber dedi lti : 
Ey Cebrail, bu soguk ve gtizel rtizgar nedir? Bu misk nedir? Bu ses ne
dir? Cebrail dedi ki : Bu, cennet sesidir. Diyor ki : Ey Rabb1m bana 
va'dettigini ver. Odalanm <;ogaldL incim, mercamm, dibac1m, stindti-
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sum, ipegim, atlas1m ~ogald1. Altlmm, gtimu§um, kupalanm, sergile
rim, ibriklerim ve bineklerim arttl. Bahm, suyum, i~kim, stittini faz
lala,§tl. Bana va'dettiklerini ver. Cenab-1 Allah buyurur ki : Mtisltiman 
her kadm ve her erkek, mti'min her kadm ve her erkek senindir. Ba
na ve peygamberlerime iman edip salih amel i§leyen Bana ba§ka e§
ler ko§may1p ortaklar aramayanlar senindir. Kim Benden korkarsa; o 
emniyyet bulmu'§tur. Kim · Benden isterse, ona veririm. Kim Benden 
bor~ ahrsa, onu silerim. Kim Bana tevekktil ederse; ona kafiyim. Ben 
Allah'1m, Benden ba§ka ilah yoktur. Ben soztimden donmem. Mti'min
ler~ dogrusu felah bulmu§lardir. YaratiCllarm en gtizeli olan Allah yti
ce ve Mtinezzeh'tir. Cennet der ki: Dogrusu ben raz1 oldum. 

Ebu Htireyre dedi ki : Sonra Hz. Peygamber bir vadiye geldi. 
Orada c;irkin bir ses duydu ve pis bir koku buldu. Dedi ki : Ey Cebrail 
b11 koku nedir? Bu ses nedir? Cebrail dedi ki : Bu, cehennsmin sesi
dir. Der ki: Ey Rabb1m, bana va'dettiklerini ver. Benim zincirlerim, 
bukag1lanm, Sair'im, Hamim'im, k1zgm ta§lanm, irinlerim ve aza
bml ~oga.ld1. Derinligim artti, siCa.gim fazlala§tl. Bana va'dettikler.inin 
hepsini ver. Allah Teala buyurur ki: Mti§rik her k.adm ve erkek, kafir 
her kadm ve erkek, kotti her kadm ve erkek senindir. !Hesab gtintine 
inanmayan her azgm zorba seriindir. Cehennem der ki : Ben raz1 ol
dum. 

Ebu Htireyre dedi ki : Sonra Hz. Peygamber ytirtidti ve Beyt el- Mak
dis'e vard1. Bineginden indi ve atlm kayaya baglad1. Sonra mukaddes 
eve girip orada melekler ile namaz k1ld1. Namaz1 bitirince melekler 
dediler ki : Ey Cebrail, beraberindeki kimdir? Cebrail dedi ki: Muham
med Aleyhisselam'dlr. Melekler dediler ki : Muhammed Aleyhisselam 
peygamber olarak gonderildi mi? 0 Evet, dedi. Onlar dediler ki : Allah 
o karde§i ve o halifeyi ag1rlasm. Ne gtizel karde§tir o, ne gtizel halife
dir. N e gtizel gelendir bu gel en. 

Ebu Htireyre der ki: Sonra Hz.Peygamber, peygamberlerin ruh
lanyla kar§Ila§tl. Onlar Rablarma hamd ~ ve senada bulundular. ib
rahim Aleyhisselam dedi ki : Hamd o Allah'a mahsustur ki; beni dost 
k1lnu~ ve bana btiytik bir mtilk vermi§tir. Herkesin bana uydugu dog· 
ru yolda ytirtiyen: ibadet eden bir iimmet kilnn§tir. Ve beni ate~ten 
kurtanm§, ate§i bana sogukluk ve selamet yurdu kilmi§tlr. Sonra 1\IIU.
sa A,Jeyhisselam Rabbma hamd ve senada bulunar'ak dedi ki: Hamdol
sun o Allah'a ki; benimle sozlti olarak konu§mU§ ve Firavun hane
damnm yok olup israilogullarmm kurtulu§unu benim elimden sag
lami§tir. Benim iimmetimden hakk1 bulup ona gore adaletli davranan 
bir topluluk meydana getirmi§tir. Sonra Davud Aleyhisselam Rabbma 
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hamd ve sena edip §Ciyle demi§ : Hamdolsun o Allah'a ki; bana biiyiik 
bil' miilk vermi§, Zebur'u ogretmi§ ve demiri elimde yumu§atmi§· 
tlr. Daglan benim emrime vererek ku§larla birlikte tesbih ettirmi§, 
hikmeti ve giizel konu§mayi bana vermi§tir. Sonra Siileyman Aleyhis
selam Rabbma hamd ve senada bulunarak dedi ki: Hamdolsun o Al
lah'a ki; riizgan emrime vermi§, §eytanlan benim buyrugum altma 
alm1~, istedigim mihrablan, temsilleri yapmalanm saglami§tir. Biiyiik 
havuzlara, benzer <;anaklar ve ta§mmasi gu~ kazanlar yapmalanm te'
min etmi§tir. Bana km~ dilini ogretmi§ ve her §eyden iistiin nimetler 
lutfetmi§tir. ~eytanlardan, insanlardan ve ku§lardan askerleri emrime 
vermi~ ve mu'min kullarmdan bir ~oguna beni iistiin kilmi§tlr. Bana, 
benden sonra kimsenin sahip olamayacag1, buyuk bir miilk vermi§ ve 

· benim miilkiimii hesabs1z olarak giizelliklerle donatmi§tlr. Sonra 1sa 
Aleyhlsselam Rabbi Ziilcelal'mi overek dedi ki: Hamdolsun o Allah'a 
ki; beni kelimesi kllmi§ ve beni Adem'e benzetmi§. Adem'i topraktan 
yaratmi§ sonra ona ol, deyivermi§ ve o da olmu§. Bana kitabi ogret
mi§, hikmeti, Tevrat'I ve incil'i belletmi§tir. Ve benim ~amurdan bir 
ku§ ~ekli yap1p iifiirmemle, Allah'm izniyle ku§ haline getirme imka
mm bana vermi§tir. Benim abra§lan, sag1rlan iyile§tirmemi, oliileri 
Allah'm izniyle diriltmemi saglami§tlr. Beni yiiceltmi§, antmi:§, anne
mi vc beni kovulmu§ §eytamn §errind8n korumu§ ve §eytanm bizim 
uzerimizde bir yol bulmasma miisaade etmemi§tir. Sonra Muhammed 
Aleyhisselam• Rabb-I Zulcelal'mi overek demi§ ki : Her biriniz Rabbi
mzt ovdiiniiz, ben de Rabb1m1 ovecegim. Hamdolsun o Allah'a ki; be
ni alemlere rahmet olarak gondermi§, biittin insanlara uyanc1 ve kor
kutucu, mujdeleyici ve ihtar edici olarak ir~al buyurmu§tur. Bana 
Furkam indirmi§tir ki onda; her §eyin a<;1klamas1 vard1r. Benim iim-

. melimi insanlar i<;in <;Ikanlmi§ iimmetlerin en hayirliSI, orta iimmet 
k1lm1§. Benim ummetimi hem ondekiler, hem de sonrakiler k1lm1§. 
Gogsiimii yarmi'§, yiikumii hafifletmi§, §ammi yuceltmi§ ve beni hem 
a<;1c1 hem kapay1c1 kilmi§tlr. ibrahim Aleyhisselam demi§ ki : i§te boy
Ieee Allah Muhammed Aleyhisselam'I size iistiin kilmi§tlr. Ebu Ca'fer 
er-Razi der ki: Peygamberligi sona erdiren klyamet gliniinde de §efaa
tm a~ICISI, fatihi odtir. 

Sonra agz1 kapall ii<; kap getirilmi§. Getirilen kaplardan birinde 
su varmi§•. Hz. Peygambere i<;, denmi§. Hz. Peygamber ondan az1c1k i~
mi§, Sonra ona, i~inde siit bulunan bir ba§ka kap verilmi§ ve; i<;, den
mi§. 0 kamncaya kadar i<;mi§. Sonra ona, i<;inde i<;ki bulunan bit ba§
ka. kap· verilmi§ ve; i<;, denmi§. Ben kand1m artik i<;mek istemem, de
mi§. Cebrail demi§ ki : i§te artik senin ummetine bu yasak olacaktir. 
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Eger ondan i9mi§ olsaydm, ummetinden sana c;ok az ki§i tabi olacak
ti. 

Ebu Hureyre der ki : Sonra gage yukseldi ve a~Ilmasm1 istedi. 
Kin!dir o ey Cebrail? denildi. Muhammed, dedi. 0 ganderildi mi? de
diler. Evet, dedi. Allah, o karde§i ve halifeyi ihya etsin, ne gtizel kar
de§, ne giizel halife ve ne giizel gelicidir gelen ki§i denildi. Hz. Pey
gamber girdi, bir de baktl ki yaratih§I tam, hilkatmda hie; eksigi bu
lunmayan bir ki§i oturuyor. Sagmdan bir kap1 ac;Ihyor, oradan gtizel 
bir koku <;:Ikiyor, solundan bir kap1 ac;Ihyor oradan c;irkin bir koku 
<;1k1yor Sagmdaki kap1ya bakmca miijdeleyip giiliiyor. Solundaki ka
piya ba~mca aglay1p iiziiliiyor. Ben dedim ki : Ey Cebrail, yaratlh§mda 
hie; bir eksiklik bulunmayan, bu tam yaratih§h ihtiyar kimdir? Bu iki 
kap1 nedir? Cebrail dedi ki: Bu baban Adem'dir. Sagmda bulunan 
kap1, . cennet kap1sid1r. Soyundan oraya girenleri gardukc;e gtiltip se
vinjyor. Solunda bulunan kap1, cehennem kapis1d1r. Oraya girenlere 
baktlkc;a iiziiliip aghyor. Sonra Cebrail onu ikinci gage <;1kard1, ac;Il
ma.sim istedi. Yanmdaki kimdir? denildi. Allah Rasulti Muhammed'
dir, dedi. Muhammed peygamber olarak ganderildi mi? dediler. Evet, 
dedi. Allah, karde§imizi ve haiifeyi ihya etsin. 0 ne giizel karde§ ve ne 
giizel halifedir. Ne guzel geli§dir o, denildi. Hz. Peygamber girdi, bir 
de bakt1 ki orada iki gene; var. Ey Cebrail, bu iki gene; kimdir? dedi. 
Onlar birbirlerinir1 teyze ogullan olan Meryem Oglu isa ile Zekeriy
ya Oglu Yahya Aleyhisselam'dir, dedi. 

Ebu Hiireyre der ki : Cebrail onu iic;iincii gage <;1kard1. A<;:Ilmasi
m istedi. Kimdir o? dediler. Cebrail, dedi. Ya beraberindeki? Muham
med, dedi. 0 ganderildi mi? dediler. Evet, dedi. Allah, halife ve kar
de§imizi ihya etsin. 0 ne giizel karde§tir, ne giizel halifedir. Ne giizel 
gelicidir bu gelen, denildi. Hz.Peygamber girdi, bir de ba~t1 ki; gtizel
likte lnsanlara iistiinliigii, dolunaym diger y1ldizlara iisttinliigii gibi 
ola11 bir adam var. Giizellikte baylesine iistiin k1lmm1§ olan bu adam 
kirr.dir ey Cebrail? dedi. Cebrail; bu, karde§in Yusuf Aleyhisselam'd1r, 
dedi. 

· Ebu Hiireyre der ki : Sonra onunla birlikte dardiincii gage <;:Iktl, 
ac;Ilmastm istedi, kimdir o? dediler. Cibril, dedi. Ya beraberindeki? de
diler. Muhammed, dedi. 0 ganderildi mi? dediler. Evet, dedi. Allah, 
halife ve karde§i ihya etsin, .o ne giizel karde§, ne giizel halifedir. 
Ne gii.zel gelendir bu gelen, denildi. Hz. Peygamber girdi, birden kar§l
smda bir adam gardii.. Ey Cebrail kimdir bu? dedi. Cebrail, bu idris 
Aleyhisselam'dir. Allah onu yiice bir mekana yii.kseltti, dedi. Sonr!l 
be§inci gage <;Iktl, ac;llmasm1 istedi, kimdir o? dediler. Cebrail dedi. Ya 
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beraberindeki? dediler. Muhammed, dedi. 0 peygamber 
rildi mi? dediler. Evet, dedi. Allah, halife ve karde 
giizei karde§ ve ne giizel halifedir, bu gelen ne gi.izel 
ler. Sonra ic;:eri girdi, oturan bir adam gordii. Etrafrnd 
vard1, onlara bir §eyler anlat1yordu. Ey Cebrail kimdir bu ., 
resinde- bulunanlar kimlerdir? dedi. l3u, kavmi tarafmdan 
run, Gevresinde bulunanlar da israilogullandlr. Sonra al m 
yiikseldi ,ac;:Ilmasm1 istedi, kimdir o? denildi. Cebrail, dedi. Be: 
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de kim var? dediler. Muhammed, dedi. 0 gonderildi mi? dediler E 
dedi. 0 halife ve karde§i Allah ihya etsin. 0 ne giizel karde§ ve ne 
zel halifedir. Bu gelen de ne giizel gelicidir, denildi. Hz. Peygamber, 
oturmu§ bir adam gordii. Onu gec;:ti ve bunun iizerine adam aglad1 
Hz. Peygamber, ey Cebrail bu kimdir, dedi. Cebrail, Musa Aleyhisse
lam'dlr, dedi. Hz. Peygamber nic;:in aghyor? deyince, Cebrail dedi ki . 
israilogullar1 benim Hz. A.dem'in Allah katmdaki en degerli evladl 
oldugumu iddia ediyorlardl. ~u Ademoglu diinyaya benden sonra gel
di ama ben ondan sonra oldum. Eger o tek ba§ma olsayd1, aldtrmaz
dim ama her peygamber iimmetiyle beraber gelir, dedi. 

Ebu Hiireyre der ki : Sonra yedinci goge c;:tkti ve ac;:tlmasmi iste
di, kimdir o? denildi. Cebrail, dedi. Beraberinde kim var? denildi. Mu
hammed, dedi. 0 gond~rildi mi? dediler. Evet, dedi. Allah, karde§i ve 
halifeyi ihya etsin. 0 ne giizel karde§, ne giizel halifedir. Ne giizel ge
licidir bu gelen, dediler. Hz.Peygamber ic;:eri girdi, bir de baktl ki; cen
netin kap1smda bir kiirsii iizerine oturmu§ ak sac;:ll bir adam bulun
maktadJr . Onun etrafmda beyaz yiizlii ap-ak topluluklar da oturmu§
lardl . Bir toplulugun da rengi biraz bulamktl. Rengi biraz bulamk 
olan bu topluluk bir nehre girdiler, y1kandilar, c;:Iktllar ve renklerin
deki bulamkllk gitti. Sonra bir ba§ka nehre girdiler, yikandilar, <;Ik
tilRr renklerindeki diger bulamkl1k da gitti. Sonra bir ba§ka nehre 
girdiler, yikandilar, c;:1ktllar ve renkleri arkada§larmm renkleri gibi 
halis beyaz oldu. Geldiler ve arkada§larmm yamna oturdular. Hz. 
Peygamber dedi ki: Ey Cebrail, bu ak sac;:ll adam kimdir? Sonra bu 
ap-al< yiizlii insanlar kimlerdir? Renkleri bulamk olan §Unlar necidir
ler? Girip renklerini anttlklan bu 1rmaklar nedir? Cebrail dedi ki : Bu, 
ba ban ibrahim'dir. Yeryiiziinde sac;:1 agaran ilk insand1r. Bu yiizii be· 
yaz olanlar ise, imanlarrna zuliim kan~mami§ olanlard1r. Renkleri 
bulamk olanlar ise, iyi amen~ kotii ameli kan§tlrffil§ alan bir toplu
luktur. Tevbe ettiler, Allah onlann tevbelerini kabul etti. Irmaklara 
gelince; birincisi Allah'm rahmeti, ikincisi Allah'm nimetidir. Uc;:.iin
ciisiinde ise Rablari onlara tertemiz ic;:eceklerden ic;:irmi§tir. 
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Ebu Hiireyre der ki: Sonra Sidre el-Miinteha'ya vardi. Kendisi
ne : Buras1 Sidre'dir, senin iimmetinden siinnetine uyan herkes bura
ya kadar gidebilir, denildi. !Hz. Peygamber bakt1 ki Sidre, bir aga~t1r. 
Kokiinden, tatll sular akan nehirler ~1kmaktad1r. Tad1 degi§memi§ 
siitten nehirler, i~enlere tat veren i~kiden nehirler ve siiziilmii§ bal
dan nehirler <;:1kmaktad1r. Sidre, oyle bir aga<;:tlr ki, siivariler onun 
golgesinde yetmi§ y1I giderler de yine bitiremezler. Onun bir yaprag1 
biitiin iimmeti kaplayacak kadard1r. Onu yiice Yaratlcmm m1ru ku
§atmi§tlr Tlpk1 kargalarm aga~ iizerine toplanmalan gibi melekler 
onu ku§atmi§lardir. 

Ebu Hiireyre der ki : Allah Teala o s1rada Hz. Peygamber'Ie konu
§Ur. Ve ona; sor, der. 0 der ki: Sen ibrahim'i dost edindin ve ona bii
yiik bir miilk verdin. Musa ile konu§tun, Davud'a biiyiik bir miilk ver
din ve elinde demiri yumu§attm. Daglan buyruguna miisahhar kll
dm. Siileyman'a miilk verdin ve cinleri, insanlan, §eytanlan emrine 
ama.de k1Idm. Riizgar1 buyruguna verdin. Ondan sonra kimsenin sa
hip olamayacag1 biiyiik bir miilk verdin ona. isa'ya Tevrat ve incil'i og
rettin. Onun abra§lan ve korleri iyile§tirmesini, izninle oliileri dirilt
mesine miisaade ettin. Onu ve annesini kovulmu§ §eytandan muhafa
za ettin. ~eytan bir daha onlara yol bulamaz. Rabbi Azze ve Celie ona 
der ki : Ben de seni dost edindim. ~iinkii Tevrat'ta Rahman'm dostu 
diye ya~ahd1r. Seni tum insanhga miijdesi ve uyanc1 olarak gonderdim. 
Gogsiinii a~tlm, yiikiinii indirdim, zikrini yiicelttim. Ben ne zaman 
zikredilirsem sen de beraber zikredilirsin. Senin iimmetini, insanlar 
it;in ~1kanlm1§ iimmetlerin en hay1rhs1 k1ld1m. Senin iimmetini vasat 
bir ummet klldlm . .Senin iimmetini hem evvel, hem ahir iimmet kll
dlm. Senin iimmetinin her hutbede senin, Benim ~ulum ve rasuliim 
olduguna §ehadet etmelerine imkan saglad1m. Senin ummetinden oyle 
topluluklar halk ettim . ki kalbleri onlarm incilleridir. Serii yaratlli§ 
bak1mmdan peygamberlerin ilki, gonderili§ bak1mmdan sonuncusu, 
hiikiim verme bak1mmdan evvelleri klld1m. Senden once hi~ bir pey., 
gambere verilmemi§ alan iki kere tekrarlanan yediyi verdim (Fatiha 
suresi) sana Bakara suresinin son . kisimlanm, senden once hi~ bir 
peygambere vermedigim Ar§'m altmdaki hazineleri verdim. Sana Kev
ser'i verdim. Sana sekiz pay verdim. Bunlar islam, hicret, cihad, sa
daka, namaz, ramazan orucu, .ma'rUf-u emir ve miinkerden nehiydir. 
Seni hem a~an, hem kapayan (Fatih ve hatim) klld1m. Bunun iizeri
ne Hz. Peygamber buyurdu ki : Rabb1m beni altt §eyle iistiin klld1. 
Bunlar; sozlerin ba§lanm ve sonlanm bana vermi§ olmas1, sozlerin 
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toplamtm bana vermi§ olmasi, beni biitiin insanlara uyanci ve muJ
deci olarak gondermi§ bulunmasi, bir ayhk mesateden dii§manlann 
kalblerine korkumu sahvermesi, benden once hi~kimseye helal kllm
mami§ alan ganimetleri bana helal kilmasi ve biitiiniiyle yeryiiziinii 
benim ic;:in temiz ve mescid kiliDI§ olmasidir. 

Ebu Hiireyre der ki: Orada Hz.Peygambere elli namaz farz ki
lmdL Hz.Peygamber Musa'mn yamna doniince; ey Muhammed (s.a.) , 
sana ne emredildi? dedi. Elli namaz, dedi. Mus~; Rabbma don ve ha
fifletmesini niyaz et. <;iinkii senin iimmetin, iimmetlerin en zayifi
dir. Dogrusu ben, israilogullanndan zorluk ~ektim, dedi. Hz. Peygam
ber Rabb-I Ziilcelal'ine dondii ve hafifletme niyaz etti. Ondan on in
dirildi. Sonra Musa'ya dondii, 0; sana kac;: emredildi? dedi. Kirk deyin
ce, Ra bbma don hafifletme dile, c;:iinkii senin iimmetin iimmetlerin en 
zay1fld1r. Dogrusu ben israilogullarmdan c;:ok zorluk c;:ektim, dedi. Hz. 
Peygamber Rabbma dondii ve hafifletme istedi. Ondan on daha indi
rildi. Bunun iizerine MU.Sa'ya dondii, 0, sana kac;: emredildi? dedi. 0, 
otuzla emrolundum, dedi. Musa; Rabbma don, O'ndan . hafifletme ni
yaz et. Qiinkii senin iimmetin, iimmetlerin en zayiftdtr. Dogrusu ben, 
israilogullanndan c;:ok zorluk c;:ektirn, dedi. Hz. Peygamber Rabbma 
dondti ve hafifletilme istedi. Bunun iizerine on indirildi. Musa'ya don
dii, o; sana kac;: emrolundu? deyince yirmi ile emrolundum, d~di. Mil
sa; Rabbma don ve hafifletme dile, c;:iinkii senin iimmetin iimmetle
rin en zaytfldlr. Dogrusu ben israilogullarmdan c;:ok c;:ektim, dedi. Hz. 
Peygamber Rabbma dondii ve hafifletme istedi. Bunun iizerine ken
disinden on daha indirildi. Tekrar MU.Sa'ya geldi ve MU.Sa, kac;: emro
lundun? deyince on ile emrolundum, dedi. Musa; Rabbma don ve on
dan hafifletme iste. <;iinkii senin iimmetin ummetlerin en zay1ftd1r. 
Dogrusu ben, israilogullarmdan c;:ok zorluk gordiim, dedi. Hz. Pey
gamber Rabbmdan haya ederek vardl ve hafifletme istedi. Bunun 
iizerine be§ daha indirildi. MU.Sa'ya dondii ve Musa ana; kac; ile em
rolundun? dedi. 0 da; be§, dedi. Bunun iizerine; Rabbma don ve 
ondan hafifletme niyaz et. <;iinkii senin iimmetin iimmetlerin en za
ytfldir. Dogrusu ben israilogullarmdan c;ok zorluk gordiim, dedi. Hz. 
Peygamber dedi ki : Ben Rabb1ma o kadar gidip geldim ki, dogrusu 
artlk haya ediyorum ve bir daha gidip gelecek degilim. Bunun iizeri
ne denildi ki : Sen nas1l kendine be§ vakit namaz ic;:in-sabtrh davran
dmsa, sana elli namazhk miikatat verilecekt1r. <;iinkii her iyiligin 
on katl vard1r. 

Ebu Hiireyre der ki: Hz. Muhammed tamamen ho§nud oldu ve 
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dedi ki : Musa Aleyhisselam ile kar§Ila§tlgimda onu peygamberlerin 
en §iddetlisi olarak bulmu§tum. Dondiigiim zaman ise onu en hayir
hlan olarak buldum. 

ibn Cerir Taberi, Muhammed ibn Ubeydullah kanallyla Ebu Hii
reyre'den bu hadisi aynca rivayet eder ve aym §ekilde zikreder. 

Hafiz Ebu Bekr el-Beyhaki de, Ebu Said kanallyla. .. Ali ibn 
Sehl'den bu hadisi ibn Cerir'in naklettigi §ekilde rivayet . eder ... Ay
nca Beyhaki der ki : Hakim Ebu Abdullah ... Ebu Hiireyre kanallyla 
Hz. Peygamberden nakletmi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Ebu Ziir'a .. . Ebu Hiirey~e kanahyla Ra
sulullah (s.a.) dan bu hadisi bizim anlattigimiz gibi uzun uzad1ya 
zikretmi§tir. 

Ben derim ki : Bu hadiste yer alan Ebu Ca'fer er-Razi hakkmda 
Ebu Ziir'a; hadiste c;ok itham edildigini sayler. Bir k1sm1 onu sika bir 
ravi sayarken, biiyiik bir k1sm1 da onu zay1f sayar. Ac;1k olam; onun 
iyi hadis hafiZI olmad1g1 ve miinferiden naklettigi rivayetlerin iizerin
de durulmas1 gerektigidir. Bu hadisin bir talnm sozlerinde c;ok a§m 
miinkerlik ve gariblik bulunmaktadir. Aynca Semiire ibn Ciindeb'in 
Buhari'den naklettigi uzun rii 'yalardan baz1 rii'yalar da buraya kan§
mi§tir. Bu hadis; mi'rac olay1 di§mda ba§ka k1ssalardan, ni'yalardan 
ve degi§ik hadislerden derlenmi§e benzemektedir. 

Buhari ve Muslim Sahih'lerinde Abdiirrezzak kanahyla ... Ebu Hii
reyre'den naklederler ki; o Rasulullah (s.a.) m mi'raca gittigi zaman 
ile ilgili olarak §Oyle buyurdugunu nakletmi§tir : Ben orada Musa He 
kar§Ila§tlm. Ebu Hiireyre der ki : Hz. Peygamber, ·Hz. Musa'mn vasif
lanm c;izdi ve -- oyle samyorum ki §Oyle dedi- Onun sakat bir adam 
oldugunu ~enue'li erkekler gibi ba§I tarallyd1. Hz. Peygamber der ki : 
isa Aleyhisselam'la da kar§Ila§tlm. Hz. Peygamberin tavsif ettigine 
gore; isa Peygamber orta boylu, kizillmtlrak tenli birisiydi. Sanki ha
mamdan c;1km1§ gibiydi. Hz. Peygamber dedi ki : ibrahim'i de gordiim. 
Ben, c;ocuklan ic;erisinde ona en c;ok benzeyenim. Yine Rasulullah bu
yurdu ki : Bana iki kap getirildi. Birinde slit digerinde ic;ki vard1; is
tedigin birini al, denildi. Ben siitii ahp ic;tim. Bana; f1trati sec;tin ve
ya fltrata isabet ettirdin, denildi. ~ayet sen ic;kiyi alml§ olsaydm, um
metin az1tlrd1. Buhari ve Muslim bu hadisi bir ba§ka kanalla Ziihri'
den de rivayet ederler. 

Miislim'in Sahih'inde Muhammed ibn Rati' kanallyla .. . Ebu Hii
reyre 'den nakledilir ki; Rasulullah §dyle demi§tir : Sen beni H1cr'da 
gbrmii§tiin. Kurey§'liler benim gece yolculugumdan sual ediyorlard1. 
Bana Beyt el-Makdis'de iyi zihnimde tutamad1grm §eyleri soruyorlar-
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d1. Bunun uzerine ~ak s1kmh duydum. Oyle ki benzer b1r 1 ·mt1y1 hi<; 
bir zaman duymami§tlm. Bunun uzerine Allah Teflla. Be el-.lakdis'i 
onume getirdi. Onla!· bana neyi sararlarsa, anu kendilenne b dir;yar
dum. Sanra ben peygamberlerden bir cemaat ile goruldum. Ba · 1m ki 
Musa ayakta namaz k1llyar. 0, biraz az sa~ll idi. Sanki ~enue abile
sinin erkeklerindendi. Sanra Meryem Oglu isa'y1, Mllsa'ya en ) n 
k1s1mda namaz k1larken gordum. 0, en <;ak Sakif kabilesinden 
ibn Mes'ud'a benziyardu. Sonra ibrahim'1 namaz k1larken ayak ocr
dum. 0 da arkada§mlza - kendisini kasdediyar-- en ~ak benze ·eni 
idi. Namaz vakti geldi, ben anlara imam oldum. Namaz1 bitirince b
risi dedi ki : Ey Muhammed, bu, cehennemin bek<;isi alan Malik'dir. 
Ona selam ver. Ben ona yoneldim ve a, ilkin bana selam verdi. ibn 
Ebu Hatim der ki : Bize babam ... Ebu Hureyre'den nakletti ki Rasulul
lah (s.a.) §oyle buyurmu§ : Mi'rac gecesi yedinci gage vard1gmuzda 
yukanya baktlm ki, uzerinde §im§ek gok guriiltiisu ve ylldmm var. 
Sonra bir taplulugun yanma vard1m, karmlan evler gibiydi. Kannla
rmm di§mdan i~inde y1lanlarm bulundugu goruliiyardu. Bunlar kim
lerdir ey Cebrail? dedim. Cebrail; bunlar faiz yiyenlerdir, dedi. Dunya 
gi:igune inince benden a§ag1da alan k1sma baktlm bulut, duman ve ses
ler duydum. Bu nedir ey Cebrail? dedim. Bu, §eytanlardir, ademagul
lanm saptmyarlar ki goklerin ve yerin melekutunu du§unmesinler. 
Boyle almasayd1, goklerde ve yerdeki harikalan goreceklerdi. Bu ha
disi Ahmed ibn Hanbel, Hasan kanahyla Hammad ibn Seleme'den ri
vayet eder. ibn Mace de Hammad kanahyla aym hadisi rivayet eder. 

XV - Sahabe'den Bir Toplulugun Rivayeti : 

Haf1z Beyhaki der ki: Bize Hakim Ebu Abdullah .. . Hemedan'da 
Abdan ibn Yezid ibn Dekkak'dan rivayet etti. Ona Hemedan'll ibra
him ibn Huseyn anlatml§. Ona Ebu Muhammed ismail ibn Musa el
Fezari anlatml§. Ona Orner ibn Sa'd en-Nasri .anlatml§. Bu zat Nasr 
ibn Kuayn ogullanndand1r. Ona Abdiilaziz anlatml§, ana Leys ibn Ebu 
Siileym ve Siileymfm el-A'me§ anlatml§, ana Ata ibn Said anlatml§, a 
da Ali ibn Ebu Talib ve Abdullah ibn Abba.s'tan nakletmi§. Muham
med ibn ishak ibn Yessar, Abdullah ibn Abbas'tan, Suleym ibn Mus
lim el-Akili kanahyla, Amir e§-~a'bi'den o da Abdullah ibn Mes'ud'dan 
nakletmi§. Cuveybir de Dahhak ibn Muzahim'den nakletmi§· ki; bun
lar §6yle demiqler: Rasulullah (s.a.) yats1 namaz1m kiliDI§, Ummuha
ni'nin evinde uyuyordu. Ebu Abdullah el-Hakim der ki : Bu ihtiyar bi
ze bunu soyledi ve hadisleri zikretti. Metin bir nusha alarak ondan du-



4648 iBN KESiR (Ciiz: 15; Sure: 17 

yulup yaztldl. 0, uzun bir hadis anlattl. Hadiste derecelerin, melekle
rin ve rivayet dogru ise, Allah'm kudretinden inkan imkanstz olan da
ha bir~ok §eylerin mevcudiyetinden bahsetti. Beyhaki der ki : Daha 
once zikrettigimiz Ebu Harun el-Abdi'nin hadisinde isra ve mi'rac ha
disesinin isbatl i~in yeterli bilgiler -vardtr. Tevfik Allah'tand1r. Ben de
rim ki : Bu hadis, tabiin ve tefsircilerin onderlerinden bir~ok ki§iden 
miirsel olarak rivayet edilmi§tir. Allah'm rahmeti onlarm hepsinin 
iizerine olsun. 

XVI - Mii'minlerin Annesi Hz. Ai§e'nin Rivayeti: 

· Beyhaki der ki : Bize Haf1z Ebu Abdullah... Hz. Ai§e'nin §oyle de
digini nakletti: Hz. Peygamber geceleyin Mescid-i Aksa'ya g5tiiriildii
giinde, sabahleyin insanlara bunu soylemeye ba§lad1. Bunun iizerine 
ona inamp dogrulayanlardan bir k1s1m insanlar tekrar eski giinlerine 
dondiiler ve bu husl1su gidip Ebubekir'e haber verdiler. Dediler ki : Ar
kada§mda bir §ey var m1? o, bu gece Kudiis'e gotiiriildiigiinii iddia 
ediyor. Hz. Ebubekir dedi ki: Onu o mu soyledi? Evet, dediler. Hz. 
Ebubekir dedi ki: Eger o boyle demi§Se muhakkak dogru soylemi§tir. 
Onlar; onun geceleyin Kudiis'e gidip sabah olmadan geri dondiigiinii 
dogruluyor musup? dediler. 0; evet ben onu bundan daha otesinde 
dogruluyorum. Sabah ak§am ona goklerden haber geldigini dogrulu
yorum, dedi. Bunun iizerine Ebubekir'e S1ddik iinvam verildi. Allah 
ondan razt olsun. 

XVI'I - Ebu Talib K1z1 'Ommiihani'nin !Rivayeti: 

Muhammed ibn ishak der ki: Bize Muhammed ibn Said el·Kelbi, 
Ebu Salih kanahyla Ebu Talib k1z1 Ummiihani'den Hz. Peygamberin 
gece yiiriiyii§ii hakkmda §oyle dedigini nakletti : Hz. Peygamber ge
celeyin gotiiriildiigiinde o benim evimde uyuyordu. 0 gece benim evim
de yat1yordu. Yats1y1 k1ld1' so.·1ra yattl. Biz de yattlk. ~afak sokmeden 
once Rasulullah (s.a.) bizi uyand1rd1. Sabah namazm1 k1ld1. Biz de 
onunla beraber namaz k1ld1k. Dedi ki: Ey Ummiihani, gordiigiiniiz gi
bi sizinle beraber yats1 namazm1 bu vadide k1ld1m. Sonra Beyt el-Mak
dis'e gittim, orada namaz k1ld1m. Sonra gordiigiiniiz gibi sabah nama
ztm sizinle birlikte burada k1ld1m. 

Bu rivayette yer alan Kelbi bir kerre metruk bir ravidir. Aynca 
Ebu Ya'Ia Miisned'inde Muhammed ibn ismail el-Ansari kanahyla 
Ummiihani'den bundan daha geni§ bir rivayet nakleder. Bu sebeple 
biz, onun rivayetini de buraya alalrm: 
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Hat1z Ebu'l-Krunm et-Taberani Abd'ill-A'la'nm hadisinde 'ikrime 
kanallyla Ummiiha:ai'den rivayet eder ki; o, §oyle demi§ : Mi'raca ~1-
kanldlgl gece Ras11lullah (s.a.) benim evimde geceledi. Geceleyin ben 
onu ara§tlrd1m. Kurey§'lilerden bir k1smmm ona bir §ey yapml§ olma
smdan korkarak uykum kac;tl. Rasulullah (s.a.) dedi ki: Bana Cibril 
Aleyhisselam geldi, elimden tuttu ve beni ~1kardl. Bir de baktlm ki; 
merkebden biiyiikc;e, katirdan kii~iik~e bir hayvan kap1da duruyor. Be
ni onun iizerine bindirdi sonra gotiirdii, nihayet Beyt el-Makdis'e var
dL Orada bana ibrahim'i gosterdi. Onun yaratlll§l benim yaratlil§lma 
c;ok benziyordu. Benim yaratlll§lm da onun yaratlll§ma ~ok benziyor
du. Bana IM:llsa'y1 da gosterdi. 0 uzun boylu, diiz sa~ll birisiydi. Ben 
onu Ezd f}enue kabilesinin erkeklerine benzettim (c;iinkii onlann boy
larl uzun olur.) Bana Meryem Oglu isa'yr da gosterdi. 0, orta boylu 
beyaz bir adamdt. Ancak k1z1la c;allyordu. Ben onu Sakif kabilesinden 
Urve ibn Mes'ud'a benzettim. Bana Deccal'1 da ~osterdi. Sag gozii kor
dii. Onu da Abd'iil-Uzza oglu Katan'a benzettim : Vanp !K.urey§'lilere 
gordiigiimii haber vermek istiyorum, deyince; ben elbisesinden tuttum 
ve dedim ki: Allah adma sana hatlrlatmak isterim. Sen soyledigini in
kar eden ve seni yalanlayan bir toplulugun yanma gidiyorsun, sana 
kotiiliiklerinin dokunmasmdan korkanm. Ummiihani diyor ki: Elbi
sesini elimden ~ekip kurtararak gitti ve onlan otururken goriip bana 
haber verdigi §eyleri onlara da haber verdi. Ciibeyr ibn Mut'1m dedi 
ki : Ey Muhammed, eger sen eskiden oldugun haldeki bir gene; olsay
dm aram1zda bulunup da bize boyle sozler soylemezdin. 0 topluluktan 
bir adam da dedi ki : Ey Muhammed, falanca yerdeki bizim develere 
de rastladm m1? Hz. Peygamber; evet onlan gordiim, bir deveyi yitir
mi§lerdi ve onu anyorlard1, dedi. Adam; falanca ogullannm da deve
sine rastladm m1? dedi. Hz. Peygamber; evet onlan da falanca ve fa
lanca yerde gordum:. Onlarm k1z1l bir devesi c;okmii§tii. Yamnda bir ko
va su vard1 ve o kovada bulunan suyu ic;mi§ti. Onlar dediler ki : Oy
leyse bize onlarm say1Slm ve ba§mda bulunan c;obanlan haber ver. Ra
sulullah dedi ki: Ben, o s1rada me§gul oldugumdan sayamami'§tlm. Bu
nun iizerine Hz. Peygamber yattl goziiniin online develer geldi, deve
leri sayd1 ve oradaki ~obanlarm kimler oldugunu ogrendi. Sonra gelip 
Kurey§'lilere dedi ki : Siz, bana falanca ogullannm devesini sormu§tU
nuz i§te o, §Oyle ve §Oyledir, c;obanlan da falanca ve falancad1r, dedi. 
Siz bana falanca ogullarmm devesini sormw~tunuz o da §Oyle ve· §Oy
ledir. Qobanlan arasmda ibn Ebu Kuhate ve falancayla falanca vard1r. 
Yann cnlar sizin yammza gelecektir. Tepede bekleyin. Onlar tepeye 
91k1p Hz. Peygamberin dediginin dogru olup olmad1g1m gozleme:ye ba§-

Tefair, C, IX. F. m 
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la~lllar. Deveyi kar§Iladllar ve ~obanlara; deveniz kayboldu mu? dedi
ler. Onlar; evet, dedi. Digerine de; bir kxzxl deveniz ~oktii mii? dediler. 
Onlar evet, dediler. Yammzda bir kova var mxyd1? dediler. Ebubekir 
dedi ki; evet Allah'a andolsun ki onu ben koymu'§tum. Kimse ondan i~
medi ve topraga da dokmedi. Ebubekir Hz. Peygamberi dogrulaYIP O'na · 
iman etti. Binaenaleyh o giin «Sxddik» admx aldx. 

Konunun A~1klanmas• 

Sahih, hasen ve zayxf olmak iizere bu hadislerin hepsine vaklf 
olunca iizerinde ittifak edilen hususun muhtevasx kiSaca §Oyledir: Ra
sulullah (s.a.) Mekke'den Kudiis'e geceleyin gitmi§tir. Rivayetlerin 
Hadeleri farkh da olsa, bir kxsm1 fazla bir kxsmx eksik de olsa bu gidi'§ 
bir kerre olmw~tur. Bu durum normaldir. <;iinkii peygamberden ba§ka 
herkes hata edebilir. insanlardan bir kxsmx rivayetlerin birbirinden 
farkh oldugunu goriince; miiteaddid isralarm vuku buldugunu zannet
mi§lerdir ki bu, ~ok uzak ve garib bir zandxr. Hi~ bir talebi kar§Ilama
yacagl gibi, gidilmesi miimkiin olmayan bir te'vile gitmekten oteye 
ge~emez. Miiteahhirin'den baz1Ian da Hz. Peygamberin bir kez Mek
ke'den yalmzca Kudiis'e, bir kez de Mekke'den yalmzca gok yiiziine, 
ii~iincii kerre de Kudiis'ten gokyiiziine seyahat ettigini belirtmi§lerdir. 
Bu yolu tutmakla bir tak1m mii§kiillerden kurtulduklanm sanmakta
dxrlar. Bu da ger~ekten uzaktlr. Selef'ten hi~ bir kimseden boyle bir 
§ey nakledilmemi§tir. Eger bu mi'raclar bir~ok kerre olsayd1, Hz. Pey
gamber bu ayn mi'raclan iimmetine anlatlrd1 ve insanlardan pek \!Ok
Ian da bunu miiteactdid kerreler bize naklederlerdi. 

Musa ibn Ukbe, Ziihri'den nakleder ki; isra, hicretten bir y1I on
ce olmu§tur. Urve de boyle der. Siiddi ise altl ay once vuku buldugu
nu soyler. Ger~ek odur ki : Hz. Peygamber rii'yada degil uyamk ola- · 
rak Mekke'den iK.udiis'e gotiiriilmii§, Burak'a bindirilmi§, Mescid'in 
kap1sma vannca binegini kapmm yamna baglaml§, mukaddes eve gir-

l 
mi§ ve orada kendi k1blesine donerele iki rek'at tahiyyet el-mescid na- · 
mazm1 kllmi§tlr. Sonra mi'raca gitmi'§ -mi'rac; n;terdiven_gibi basa
makh bir §ey olu onun iizerinde yukanlara tlrmamhr- onunla diin
ya gogiine~kml§ sonra oteki -yedi goge gxkmi§ ve her gokte oraya ya-
km olan mukerrebfmla kar§Ila§ml§ ve makamlanna, derecelerine gore . 
goklerde peygamberler onu selamlaml§lardlr. Altmc1da Musa Kelimul
lah'a rastlaml§, yedincide ibrahim Halilullah ile kaf§Ila§mi§tlr. Son-
ra Hz. Peygamber o ikisinin ve diger peygamberlerin makamlanm a§a ... _ I 
rak oyle bir noktaya varml§ ki; orada kaderde olacak '§eylere dair ya- '\} 
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zllan yazan kalemlerin cizirtiSml duymu§. Sidre el-Miinteha.'YI gor
mii§. 1Allah'm azamet iistiine azamet dolu olan emriyle ku§atllffil§. Al
tn1dan yataklarda, miiteaddid renkli d6§eklerde oturmu§. Melekler onu 
biiriiyiivermi§ler. Orada Cebrail'i ger~ek §ekli ile alti yiiz kanatll- ola
rak gormii§. Orada Refref'i ufku tutmu§ yemye§il olarak gormii§. Beyt 
el-Ma'mur'u gormii§. Yeryiiziindeki Kabe'nin banisi olan ibrahim Ha- j 
lilullah'1 gormii§. S1rtm1 oraya dayami§ oturuyormu§. Semavi Ka'be'
ye her giin ibadet i~in yetmi§ bin melek girer sonra k1yamet guniine 

· kadar bir daha donmezmi§. Cenneti ve ceh~nnemi gormii§. Allah Te
ala orada kendisine elli vakit namaz1 farz kilmi§, sonra Allah'tan bir 
rahmet ve kullarma bir lutuf olarak be§e indirmi§. Bu itinada nama
zm degeri ve onemi a~1k olarak goriilmektedir. Sonra Beyt el-Makdis'e 
inmi§ onunla beraber peygamberlerde inmi§ler ve namaz vakti gelin---- --ce orada peygamberlere namaz kildirmi§. Bu namazm o giiniin sabah 
namaz1 olmas1 muhtemeldir. Baz1lan Hz. Peygamberin peygamberlere 
gokte imamllk ettigini iddia etmektedirler. Rivayetlerin a~1k ifadesi
ne gore; Hz. Peygamber Beyt el-Makdis'te imamllk etmi§tir. Ancak 
baz1lan, B~yt ~1-Makdis'e ilk girdiginde imamhk ettigini soylerlerse de V 
a~1k olan, rar Be -Makdis'e donii§iinde imamllk etmi§ olmas1- ;;1 
d1r. <;iinkii z. Peygamber peygamberlerin bulunduklan makamda on-
larla kar§Ila§tlk~a; teker teker Cebrail'e onlarm kim oldugunu soruyor 
ve o da kendisine bunlar hakkmda bilgi veriyordu. Uygun olan da bu
dur. <;iinkii o, ilkin yiice huzura istenmi§ti ki kendisine ve iimmetine 
Allah'm diledigi emirler farz k1lmsm. Sonra istenileni yerine getirip 
tamamlad1ktan sonra o ve karde§i peygamberler toplanmi§lar ve o 
imaml1ga ge~irilerek diger peygamberlere olan iistiinliigti ve fazileti 
ortaya konmu§tur. Peygamberin imamhg1, Cebrail Aleyhisselam'm bu 
konudaki i§areti iizerine olmu§tur. Sonra Kudiis'ten ~lkffil§, Burak'a 
binip geceleyin Mekke'ye donmii§tiir. En dogrusunu Allah Siibhanehu 
ve Teala pilir. 

Hz.-Feygambere siit, bal veya siit ve i~ki yeya slit ve su veya hep
sinin birlikte sunuldugu kaba gelince; bunun Beyt el-Makdis'te oldu-
gu variddir. Gokte iken oldugu da ~ariddirh. tBu, lgd~lenAell ihr_ ikr~n: ?1~ _ J 
dugu i~in, burada da, orada da olmas1 mu erne rr. a en 1y1Sm1 
bilendir. <V 

Sonra insanlar mi'racm Hz. Peygamberin bedeniyle ve ruhu ile · 
birlikte mi, yoksa yalmzca ruhen mi oldugu konusunda iki ayn g6rii§ 
serdetmi§lerdir. 

Bilginlerden ekseriyyeti, Hz. Peygamberin bedeniyle ve ruhuyl 
uyurken degil uyamk olarak mi'raca ~1ktlg1 konusunda gorii§ birligi 
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etmi'§lerdir. Ancak Hz. Peygamberin bundan once rii'ya ile buralarx 
gormii§ olmas1, sonra uyamk olarak gormii§ olmas1 da reddedilemez. 
Qiinkii Hz. Peygamber ne zaman bir rii'ya gorse rii'yas1 giin aydmhg1 
gibi {:IkardL Buna delil Allah Teala'nm «kulunu geceleyin Mescid-i 
Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yiiriiten Allah'I tesbih ederiz» kavlidir. 

)
. Tesbih, ancak ~ok biiyiik i§ler s1rasmda olur. Eger Hz. Peygamber · 
uyurken ger~ekle§mi§ olsayd1, bu biiyiik olarak kabul edilebilecek 
onemli bir §ey sayxlmazd1. Aynca <Kurey§'li katirler onu yalanlamaya 
tevessiil etmezlerdi. Miisliiman olmu§ bulunan baz1 kimselerin de din
lerinden donmelerine neden olmazd1. Aynca cckuh; ruh ve bedenin 
toplammdan ibarettir. Nitekim Allah Teala cckulunu geceleyin gotiir
mii§tiir>> buyuruyor. Aynca «sana g6sterdigimiz rii'ya ancak insanlar 
i~in bir imtihandir.» (isra, 60) buyurmaktadir. ibn Abbas der ki: Bu, 
gozle goriilen bir rii'ya idi. RasUlullah (s.a.) a gosterilmi~ti. Bu kavli 
Buhari rivayet eder. Allah Teala buyuruyor ki: ccGoz ne kayd1 ne de 
a§ti .>> (Necm, 17) Goz ruhun degil bedenin aletidir. Aynca Hz. Pey
gamber Bm:ak'm iizerinde ta§mmi§tir. Burak beyaz, parlak ve goz ali-

~ c1 bir hayvand1r. Bu da ruh i~in degg, ancak _beden i~in bir ara~ ola
bilir. Ruh hareketleri bak1mmdan iizerine binecegi bir binege ihtiyac; 
duymaz. Allah en iyisini bilendir. 

Ba§kalan da dediler ki : Rasulullah (s.a.) bedeniyle degil, ruhuy
la mi'raca ~Ikmi'§tir. Muhammed ibn Ishak ibn Yessar Siret'inde der 
ki : Bana Ya'kub ibn Utbe ibn Mugire ibn el-Ahnes dedi ki : Muavi
ye ibn Ebu Siifyan'a Hz. Peygamberin mi'rac1 soruldugu zaman, §6yle 
demi§tir : Bu, Allah tarafmdan gosterilmi§ sad1k bir rii'ya idi. 

Ebubekir'in ailesine mensub baz1lan bana dediler ki : Hz. Ai§e §Oy
le dermi§ : Rasulullah (s.a.) m cesedi kaybolmadi sadece o, ruhuyJ.a 
mi'raca c;Ikmi§ti. ibn ishak der ki : Oriun bu sozii reddedilmemi§tir. 
Qiinkii Hasan'm ifadesine gore; «Sana gosterdigimiz rii'ya ancak in
sanlar ic;in bir imtihandl>> ayeti bu vesile ile nbil olmu§tur. ibrahim'
den bahsederken de Allah Teala §oyle hikaye etmektedir : ccBen rti'ya
da seni kurban kesiyor goriiyorum. Bak ne dersin?» Sonra bunu 
uygulamaya ge~ti. Anlad1m ki vahiy peygamberlere hem uyamk
ken hem de uyurken gelir. ibn ishak der ki : Rasulullah (s.a.) : iki 
goziim uyuyor ama kalbim uyamktir, buyurdu. Allah hangisinin ger
c;ekle§tigini en iyi bilendir. Allah hangi durumu isterse onu uyurken 
ve uyamkken g6sterir. BO.tiin bunlar hakt1r, dogrudur. ibn ishak'{n 
ifadesi burada son buluyor. Ancak Ebu Ca'fer ibn Cerir Taheri tefsi
rinde bu gorii'§ii red ve inkar ederek kotiiler ve : Bu gorii§iin, Kur'an'm 
aki§Inm a~Ik anlamma ayk1n oldugunu belirtip yukanda ge~en baz1 
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delilleri irad ederek bunu reddeder. Allah en iyisini bilendir. 
Hafiz Ebu Nuaym el-isfahani, Delail en-Ntibtivve isimli eserinde 

Muhammed ibn Orner el-Vakidi'den nakleder ki; o, §6yle demi§: Ba
na Malik ibn Ebu Rical, Amr ibn Abdullah kanahyla Muhammed ibn 
Ka'b el-Kurazi'den nakletti ki; o §byle haber vermi§ : Rasulullah (s.a.) 
Dihye ibn Halife'yi Kayser'e gonderdi. Muhammed ibn Ka'b Dihye'
nin Kayser'e gidi§ini ve donti§tinti nakleder ki; bu ifadede Heraklius'
un akhmn geni§ligine delalet eden btiytik i§aretler vardir. Kayser'in 
huzuruna ~am'da bulunan tticcarlar ~agnldi~nda Ebu Stifyan .Sahr 
ibn Harb ve arkada§lan getirildiler. Buhari ve Mtislim'in yeri gelince 
zikredilecegi gibi rivayet ettikleri me§hur mes'eleleri, Kayser Heraklius 
onlara sordu. Ebu Stifyan, Hz. Peygamberin durumunu Kayser'in ya
nmda kti9tik dii§tirmege ve bnemsizmi§ gibi gostermege gayret etti. Ve 
bu mahalde Ebu Stifyan der ki : Dogrusu benim Hz. Peygamberi Kay
ser'in goztinden dti§tirmek i9in yeterli sozleri soylememe engel olan hu
sus, onun yamnda bir yalan seyleyip de bundan dolaYI beni sorumlu 
tutmas1 endi§esi idi. Bu durumda o, benim soylediklerimden hi9 birini 
dogru saymazd1. Ebu Stifyan der ki: Ben Kayser'e onun mi'raca git
tigini anlatlrken dedim ki : Ey htiktimdar, onun yalan soyledigini bil
diren bir haber vereyim mi sana? Kayser, nedir o? dedi. Ben dedim ki: 
0, bizim topragimizda bulunan Harem-i ~erif'ten geceleyin 9Ikip sizin 
mescidiniz olan '§U Ilya (Kudtis) mescidine geldigini ve sabah olma
dan once o gece tekrar bizim yammiza dondtigtinti iddia ediyor. Ebu 
Stifyan diyor ki : ilya Patrigi de Kayser'in yam ba§mdaydl. Patrik de
di ki: 0 geceyi biliyor musun? Kayser ona bakti ve dedi ki: Nereden 
bileceksin? Patrik dedi ki :Ben gece Kudtis mescidinin kapllanm ka
pamadan once yatmazdim. 0 gece btittin kapilan kapami§tlm. An~ak 
bir kapiyl kapayamadim. Yammda 9ah§anlardan ve mescidde hazir bu
lunanlardan yard1m istedim, onlar da gelip bana yardim ettiler ama 
kap1yi yerinden kimildatamadik. Sanki bir dagla ugra§Iyorduk. Ma
rangozlan ~ag1rd1m. Baktllar ve dediler ki : Bu kapmm tistti yikilmi§. 
Sabah olup bu yikmtmm nereden geldigini gortinceye kadar yerinden 
oynatamayiz. Patrik dedi ki: Dondtim ve her iki kapiyi a~Ik biraktlm. 
Sabah olunca oraya geldigiinde, mescidin bir k6§esinde bulunan ta§ 
delinmi§ti ve ta§m tizerinde bir hayvamn bagmm izi vard1. Arkada§
lanma dedim ki : Bu kapi, bu gece bir peygambere a\!Ilmi§tir ve o, bu 
gece bizim mescidimizde namaz kilmi§tlr ... Hafiz Ebu Nuaym el-Is
fahani hadisin tamammi zikreder. 

Hafiz Ebu'l-Hattab Orner ibn Dehye, ((et-Tenvir Fi Mevlid'is-Si
rac'il-Mtinir)) isimli kitabmda isra hadisini Enes tarikiyla zikrettikten 
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ve iizerinde uzun uzad1ya soz ettikten sonra §6yle der : isra hadisi ile 
ilgili rivayetler Orner ibn Hattab, Ali, ibn Mes'ud, Ebu Zerr, Malik ibn 
Sa'saa, Ebu Hiireyre, Ebu Said, ibn Abbas, :;leddad ibn Evs, Ubeyy ibn 
Ka'b, Abdurtahman ibn Kurt, Ebu Hayye el-Ansari, Ebu Leyla el-An
sari, Abdullah ibn Amr, Cabir, Huzeyfe, Biireyde, Ebu Eyyub, Ebu Uma
me, Semure ~ibn Ciindeb, Ebu Hamra, Suheyb er-Rumi, Ummiihani, 
Ai§e, ve ~Esma Bint Ebubekir gibi zevat tarafmdan rivayet edilerek te
vatiir kesbetmi§tir. Bunlardan bir k1sm1 olay1 Wtiin detaylanyla an
labrken, bir kiSml isnadlarmda ihtisar yaparak anlatm1§lard1r. Bazi
larmm rivayetleri; sahih hadis :§artml haiz degilse de, isra hadisi iize
rinde miisliimanlar icma' etmi§lerdir. imans1z zmd1klar ise ona itiraz 
etmi§lerdir. Onlar «Allah'm nurunu ag1zlanyla sondiirmek isterler. Al
lah ise nurunu tamamlayacakbr. Katirler istemeseler de.» 

----- i Z 'A !HI -----

Ikinci Mes'ele : isra'mn keyfiyeti konusunda ihtilat edilmi~tir. is
lam mezheblerinin <;ogu onun bedenen oldugu gorii§iindedir. Azm~Ik
ta kalan bazllan ise isra olaymm sadece ruh ile oldugunu ileri siirmii§
lerdir. ibn Cerir Taberi, Tefsir'inde Huzeyfe (r.a.) den rivayetle isra'
mn rii'ya halinde olduguna dair bir rivayet zikretmi§tir. Bu gorii§ sa
hiblerine gore; Rasulullah (s.a.) m bedeni, o gece Mekke'de bulundu
gu yerden aynlmami§, Hz. Peygamber (s.a.) bu yolculugu sadece ruhu 
ile yapmi§tir. Bu gorii§ii ileri siirenler arasmda Hz. Ai§e ve Muaviye 
(r.a.) de vard1r. Bu mes'elede iki nokta vard1r: 

1) tsra olaymm aklen miimkiin oldug.unu isbat etmek, 
2) Bunun meydana gelmi§ olmas1. 
Birinci Nokta: Bu olaym meydana gelmesini · miimkiin k1lan o de

recede h1zla hareket etmek hadd-i zatmda miimkiindiir. Yiice Allah 
ise miimkiin olan her §eyi yapmaya kadirdir. Bu noktada da iki oner
menin oldugu gaze <;arpmaktadir : 

Birinci Onerme : Bu 6l<;iide bir siir'atle hareket etmenin hadd-i za
tmda miimkiin olmas1 ki buna birka<; yolla vanlabilir: 

Birinci yol: Felek-i A'zam, ak§amdan sabaha kadar yakla:§Ik ya
nm devir yapar. Astronomi'de bir <;apm bir devire orammn birin ii<; ve 
yediye orammn aym oldugu bilinmektedir. Buna gore yan<;apm ya
nm devire orammn da birin iig ve yediye olan oram ile aym olmas1 
gerekir. Binaena1eyh Hz. Peygamber, Mek:ke'den kalk1p da biiyuk fe-
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legin daha yukanlarma kadar ~Ikml§ ve ancak felegin yan~ap1 kadar 
hareket etmi§tir. Bu zaman i~inde felegin yanm daitelik bir l;lareketi 
meydana gelmi§Se, yan~apmki kadar bir hareketin meydana gelebil
mesi daha da miimkiindiir. Bu da §Unu kesinlikle isbat eder ki, gece
nin ii~te biri kadar bir zaman zarfmda Mekke'den Aq'm iistiine ~lk
mak hadd-i zatmda miimkiindiir. Bu kadarhk bir zaman i~inde bu 
olabilirse biitiin bir geceyi i~ine alan bir sure i~inde meydana gelme~ 
si daha da miimkiin olur. 

ikinci yol : Yine astronomi ilmi gostermektedir ki, giine§in hacmi 
diinyamn 160 kat1 kadard1r. Bu biiyiikliigiine ragmen giine§in sabah
leyin ufukta dogmas1 ve goriilmesi ~ok k1sa bir zaman i~inde son de
rece biiyiik bir h1zla olmaktad1r. Bu olay da isra olaymdaki hlzda bir 
hareketin meydana gelmesinin miimkiin oldugunu gosterir. 

U~iincii yol : Eger ak1l, kat1 bir varhgm, cismin bu diinyadan Ar§'-
m iistiine ~1kmasm1 yadirgiyorsa, ote yandan Ar§'tan ruhani, latif bir 
cismin diinyaya inmesini de yadugar. Binaenaleyh, eger Hz. Peygam
ber (s.a.) in bir gece i~inde mi'rac olaym1 ger~ekle§tirmesini miimkiin yl 
gormiiyorsa, aym §ekilde Cebrail (a.s.) in bir an i~inde Ar§'tan Mek
ke'ye inmesini de miimkiin gormez. Aklen bu ini§i miimkiin gormedi
gimiz takdirde ise, biitiin peygamberlerin peygamberligine hale! getir
mi§ oluruz. Mi'rac hadisesini kabul etmek, peygamberligin esastan 
miimkiin olup olmad1gm1 kabul etmeye baghd1r. Bu hal bizi §Uraya 
gotiiriir : Mi'rac olaymda meydana gelen hareket h1z1mn o noktaya 
varmasmm miimkiin olmadigmi iddia edenler, Cebrail'In bir anda Ar§'
tan Mekk~'ye inmesinin imkans1z oldugunu kabul ve iddia etmek mec
buriyetinde ka(1yorlar. Cebrail (a.s.) in bir anl1k bir zaman i~inde Ar§'
tan Mekke'ye inmesinin imkans1z oldugunu iddia etmeleri dogru ol
madigma gore, mi'rac olay1 i~in ileri siirdiikleri iddia da dogru degil
dir. 

Kar§l gorii§iin sahipleri diyebilirler ki, biz Cebrail (a.s.) in bir yer
den bir ba§ka yere intikal ettigi, gittigi gorii§iinde degiliz. Biz Cebrail 
(a.s.) in inmesini, Cebrail (a.s.) in zatmda tecelli etmekte olan bir ta
kim mii§ahade ve mi.ik8.§efelerin Allah Rasuli.i (s.a.) niin kalbinde go
ri.inmesi i~in O'nun ruhundan cismani perdenin kalkmas1 tarzmda an
hyoruz. 

Bizim buna cevab1m1z §oyledir: Vahyi bu tarzda a~1klamak, filo
zoflarm metodudur. islam alimleri Cebrail (a.s.) in bir cisim .oldugu
nu, onun inmesinin de, felekler aleminden Mekke'ye intikalinden iba.
ret oldugunu kabul etmektedirler. Rivayete gore Hz. Peygamber (s.a.) 
mi'rac olaymm meydana geldigini soyledigi zaman ~oklar1 onu yalan-
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lami§lar, Ebubekir (r.a.) e gidip «Arkada§m boyle boyle anlatlyor» di
yerek, onun gorii§iinii almak istemi§ler Hz. Ebubekir bunlara: Eger o 
bunlan soylemi§se dogru soylemi'§tir, diye cevab verdikten sonra, me
selenin ger<;ek olup olmad1gm1 anlamak igin Hz. Peygamber (s.a.) in 
huzuruna gitmi§tir. Burada Rasulullah (s.a.) kendisine meseleyi bii
tiin tafsilatlyla anlatmi§tir. Rasulullah (s.a.) m her ciimlesine; dogru 
soyliiyorsun, diye cevab veren Hz. Ebubekir (r.a.) onun konu§masi 
bittiginde de: Senin gergekten Allah (c.c.) m Rasulii olduguna §eha
det ederim, diyerek ona olan imamm tekrarlami'§tlr. Biitiin bunlarm 
iizerine Hz. Peygamber (s.a.) de, Ebubekir (r.a.) in tam bir «Siddik» 
oldugunu beyan buyurmu§tur. Soziin ozii, bu olayda Ebubekir (r.a.) 
sanki demektedir ki : Ben, senin peygamber oldugunu kabul etmi§im, 
seni bu mi'rac mucizenden daha biiyiik noktada tasdik etmi§im. §im
di nas1l olur da bu meselede yalanlanm? 

Dordiincu yol : Muhtelif din ve mezheb miintesiblerinin gogu ka
bul etmektedirler ki; §eytan vard1r ve insanlann kalbine bir tak1m ves
veseyi sokan odur. 0, insanlarm kalbine vesvese sokmak igin k1sa za
manlar iginde dogudan batlya gegebilir. ilim erbab1 §eytan igin bu tiir 
bir hareket h1zinm miimkiin oldugunu kabul ettiklerine gore, buna 
benzer bir hareket h1z1mn biiyiik peygamberler i\!in de miimkiin ola
bilecegini kolayhkla kabul edebilirler. Bu yol, §eytanm bir yerden ba§
ka bir yere intikal eden bir cisim oldugunu kabul edenleri susturmak 
i<;in giiglii bir yoldur. Fakat bu, onun bir cisim ve cismani varllk olma
d1gm1, kotii ruhlardan biri oldugunu ilzam . igin uygun bit yol degil
dir. Ancak, muhtelif din ve !l"ezheb saliklerinin gogu onun birinci §e
kilde bir cisim oldugunu kabul etmektedirler. 

Baz1lan diyebilirler ki : Melek ve §eytanlar, Iatif cisimler olduk
·lan i<;in onlar hakkmda boyle bir hareket h1z1 kabiliyetinin miimkiin 
olacag1m kabul edelim. Ancak insan, kat! bir cisimdir. Onun hakkm
da boyle bir hareket h1z1 nas1l dii§iiniilebilir? 

Cevaben deriz ki : Biz melek ve §eytanlarm hareketleriyle, bu se
viyede bir hareketin hadd-i zatmda miimkiin oldugunu is'bat ettik. An
cak hadd-i zatmda mumkiin olan bu hareketin, insan bedeni ve cismi 
igin de vaki' olup olmamasmm a<;1klanmas1, izah1 ise· ba§ka bir nok
tadir. Ve bunu ileride a<;Iklamaya <;ah§acagiz. 

Be§inci yol : Kur'an-1 Kerim, riizgarlann Siileyrnan (a.s.) 1 <;ok 
uzak yerlere k1sa bir zaman i<;inde ta'§Idlklanm beyan etmekte, ve bu 
olay1 aslmda «gidi§i bir aylik ve donii§ii de bir'ayhk» biryolculuk ola
rak nitelemektedir. Hatta biz diyoruz ki, riizgarm §iddetli estigi zaman, 
son derece uzak · yerlere bir anda ula§abildigine duyulanm1z da delalet 
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etmektedir. Aslmda bu da bu derece h1zh bir hareketin hadd-i zatm
da miimkiin oldugunu isbat eder. 

Altmc1 yol : Kur'an-1 Kerim, Allah'm kitabmdan bazt bilgiler edin
mi§ olan birinin Belkis'in tahtm1 Yemen'den ~am'a goz kapay1p a~m
caya kadar ge~en bir zaman i~inde ta§Id1gm1 haber vermekte, <cYanm
da Kitab'tan bir ilim bulunan bir kimse :Sen goziinii yummadan ben 
onu sana getirebilirim, dedi.» (Neml, 40) buyurmaktadir. Boyle bir h1z 
bazl kimseler i~in miimkiin oluyorsa; bunun hadd-i zatmda miimkiin 
oldugunu anlayabiliriz. 

Yedinci yol : Baz1lan gorme olaym1 §Oyle a~1klamaktad1r: Gozii
miizii a~tlgirniz zaman ondan ~1kan I§mlar kar§Iffiizda go~diigiimiiz §e
ye ula§Ir ve ~arpar. Goziimiizii ac;1p bir adama baktlgimizda bu ac;Ikla
maya gore bizim goziimiizden \!Ikan goz I§mlan o adama bu c;ok klSa 
anda ula§maktadir. Bu da bu derecede bir h1zm miimkiin olup mu
ha.l olmadigmi •gosterir. 0 halde boyle bir hareket h1z1 hadd-i zatm
da miimkiindiir. 

ikinci ··Onerme: Hadd-i zatmda miimkiin olan bu ol~iide bir hare
ketin, Hz. !Muhammed (s.a.) in bedeni ic;in de imkans1z olmamasm1 ge
rektireceginin ac;Iklanmasi onermesidir. Bu onermenin dogru oldugu
nu isbat etmemiz i\!in §Oyle bir ac;1klama yapabiliriz :Biz kesin delil
lerle isbat ettik ki; cisimler, mahiyetlerinin biitiinii bak1mmdan birbi
rine benzerler. Boyle bir hateket, baz1 cisimler ic;in vaki' olduguna go
re; bu hareket diger cisimler i~in de vaki' olabilir. 0 halde bu hareket 
h1zmm Hz. 'Muhammed (s.a.) i~in de hadd-i zatmda miimkiin oldugu
nu kesin olarak soylemek gerekir. 

Bu a\!Iklamalardan sonra diyoruz ki : Allah Teala miimkiin olan 
her !§eyi yapmaya kadirdir. Ve Hz. Muhammed'in bedeninin bu olc;ii
de bir siir'at Ue hareket etmesi de miimkiin · olan bir §eydir. 0 halde 
Allah .Teala buna da kadirdir. Biitiin bunlar da g6steriyor ki mi'rac 
olay1, hadd-i zatmda miimkiin olan bir §eydir. Olsa olsa bir yadirga
ma, ah§Ilmi§a aykm bulmak kahyor ki, bu yalmz bu olaya ozgii bir §ey 
degildir. Biitiin muclzeler, aym tepki ile kar§Ilanabilir. Mesela bir asa-

. nm, bir anda ytlan olup yetmi§ bin ip ve asay1 yuttuktan sonra aym 
anda tekrar kiic;iik bir asaya donmesi; bir dagdan biiyiik bir devenin 
\!lklp o biiyiik daga golge yapmas1 ve diger tiim mucizeler normale, ah- . 
§llml'§a uymayan bir tak1m hadiselerdir. Eger miicerred yadtrgama du
rumu, bir §eyin inkar edilmesine gec;erli bir sebep oluyorsa; biitiin mu
cizelerin dogru olmad1gm1 kesinlikle soylemek gerekir. Mucizeler ise 
peygamberlik miiesse~esinin fer'i olan bir hadisedir. Eger bir §eyin s1rf 
normal ve ah§Ilagelmi§ olana aykm olmas1, onun yanli§ olmasmi ve 
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inkar edilmesini gerektirmiyorsa bu konular da boyledir. Demek ki; 
mi'rac olaYI mumkundur, muha.l degildir. En dogrusunu Allah bilir. 

ikinci Nokta : Mi'rac olaymm incelenmesidir. Ehl-i tahkik Hz. Mu
hammed (s.a.) in Mekke'den Mescid-i Aksa'ya hem ruh ve hem de be
deni ile gittigini ikl delile dayandmyorlar : Kur'an ve hadis. Kur'an'
dan delilleri bu ayettir. Bu ulema diyorlar ki, bu ayette Rasulullah 
(s.a.) tan «kUl» yani insan diye sOZ ediliyor. insan ise, beden ve ruh
tan ibarettir. 0 halde isra olaymm, beden ve ruhun toplam1 olan var
hgm ya§ad1g1 bir olay.olmas1 gerekir. 

l;)unu bilelim ki, bu tarz bir isbat insamn sadece ruh mu, yoksa 
yalmz beden demek mi, veya bu ikisinin toplam1 m1 olduguna bagh
dir. in.sanm yalmz ruhtan ibaret oldugunu ileri sunmler, bu konuda 
birka\! delile dayamyorlar : 

1) insan, omrunun ba§mdan sonuna kadar devam eden bir §ey
dir. insamn bedensel parc;alan ise surekli degi§mekte, biri gidip yeri
ne digeri gelmektedir. Omruntin ba§mdan sonuna kadar baki olan ise 
degi§mez. 0 halde insan, degi§en bu bedenden ba§ka bir §eydir. 

2)' insan, bedenindeki uzuvlarm tumunden habersiz oldugu baz1 
zamanlarda bile kendine mahsus bir varhgm, kendi varhgmm bilinci 
ic;indedir. Burada bilinen §ey ile bilinmeyen §eyler ayn varhklard1r. 0 
halde insan, bu bedenden ba§ka bir varhkt'lr. 

3) insan normal yaratlh§I geregi eli, ayag1, beyni ve kalbi olan 
bir varhktlr. Ve daha nice organlan vard1r ki butun bunlar, u1san de
nen bir varhga nisbet edilirler. Oysa nisbet edilen §ey, nisbet edildigi 
§eyden ba§ka bir varhktlr. 0 halde insamn bizzat kendisi, bu organlar
dan ayn bir-§ey olmahdlr. 

Bazllan diyebilirler ki : insamn zat1, nefsine izafe ediliyor. Mese
Ia insan «benim zatlm, nefsim» diyor. Bu durumda irisanm ziti ve nef
si de ondan ba§ka, ayn §eyler olmas1 gerekir. Halbuki bu imkans1z bir 
§eydir. 

Biz deriz ki; biz sadece Iaf1zlara tutunmuyoruz ki, sizin dediginiz 
ac;maz soz konusu olabilsin. Aksine biz, s1rf ak1lla hareket ediyoruz. 
<;unku ak1l, insamn tek bir varhk oldugunu gosterir. Bu tek, bir alan 
varhk elle ahr, gozle gorur ve kulakla i~itir. Demek insan bir tek §ey
dir. Bu organlar ise, bu i§ler ic;in onun alet1eridir. Bu durum gO.Steri
yor ki; insan, bu organ ve aletlerden ba§ka bir §eydir. Binaenaleyh in
san, bu bunye ve bedenden ba§ka bir §eydir. 

Bunlan ifade ettikten sonra diyoruz ki : «Geceleyin kulunu yuru
ten 0 (Allah) eksikliklerden uzaktlr ... » · ayetinde soz konusu edilen 
((kul» dan maksad; ruhtur. Buna gore ayet, isra'nm sadece «ruh» la 
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olduguna delalet ediyor, bu olaym bedenen olduguna ir bir delil ni
teligi ta§1m1yor, demektir. 

Denebilir ki; «ruh» un geceleyin yurumesi (isra o 
tu bir hadise degildir. Boyle gayet normal bir hadise. eyin ku
lunu yuruten 0 (Allah) eksikliklerden uzaktlr_,, gibi bir ·r d ·e eger 
bir §ey olmamahd1r. 

Buna cevaben deriz ki: Hay1r, bu bile olagantistu bir h .... u.-

Qtinku denebilir ki; Hz. Peygamber (s.a.) in ruhuna Ondan · h·~ 

bir kimseye muyesser olmayan ttirlti muka§efe ve mti§ahedele: lu fe
dilmi§ oldugundan boyle bir mazhariyet soz konusu edilmeye de er 
niteliktedir. ~imdi de bu ayetin, mi'rac'm hem ruh, hem bedenle 0-

duguna delalet ettigini iddia edenlerin cevabm1 zikredelim : 
«Kul» (insan) kelimesi, ancak ve ancak ruh ve bedenin toplam1 

olan bir varhg1 ifade eder. Ba§ka bir tak1m ayetler de bunu isbat et
mektedir. Mesela, 

1)' ((Gordunmu §U men'edeni; namaz1 k1larken bir kulu?)) (Alak, 
9) 

2) Allah'm kulu kalk1p O'na yalvarmca onun uzerine ·U§U§Up ne-
. redeyse kege gibi birbirlerine gegeceklerdi.» (Cin, 19) gibi ayetlerde ge
~en «kul)) (insan) dan murad, ruh ve bedenin toplam1 olan §eydir. Bu 
isra ayetinde de durum aymd1r. isra olaym1 ag1klayan ikinci delil, ·sa
hih hadis kitablarmda «me§hur» bir ravi zinciri ile rivayet edilen ha
disdir. Bu hadis, Mekke'den Beyt-i Makdis'e oradan da goklere gidildi
gini ifade etmektedir. Mi'rac1 inkar edenler bir tak1m delillerle buna 
kar§l ~lkmaktadlrlar ki, bunlann ileri surdukleri akli delillerin u~u 

§Oyledir: 
1) Bu derece h1z gerektiren bir hareket aklen imkans1zd1r. 
2) Ag1r (katl) bir cismin goklere g1kmas1 akla uymamaktad1r. 
3) Boyle bir . cismin goklere g1kmas1, feleklerin yirtllmasmi ge

rektirir ki; bu, muhal bir §eydir. 
ikinci ~uphe : Bu durum eger dogru ise, diger mucizelerden daha 

onemlidir. Binaenaleyh peygamber (s.a.) in bu mucizeyi buttin insan
larm toplandl~ bir anda gostermesi gerekir. Ta ki, bunu O'nun pey
gamberlik iddiasmda dogruluguna bir delil sayabilsinler. Bu olaym, 
kendisini kimsenin gormedigi bir zamanda meydana gelmesi -ki bu 
abes bir §eydir- hikmet sahibi Cenab-1 Allah'a yara§maz. 

Uguncu ~uphe : ccSana gastermi§ oldugumuz ru'yay1 sadece insan
_Iar igin bir imtihan klldlk.)) (isra, 60) mealindeki ayeti ileri surerek 
§Oyle bir §tiphe ileri suruyorlar: 0 rti'ya, mi'rac olayi idi. Bu olay ni
~in bir smama arac1 olmu§tur? Qtinku Hz. Peygamber (s.a.) e iman 
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eden c;oklan, bu olay1 i§itince onu yalanlami§ ve kufre dti§mti§tur. Bov
lece mi'rac olay1 insanlan bir smama arac1 olmu§ oluyor. 0 halde mi'
rac, RaEulullah'm uyku halinde gordugu bii' ru'ya idi. 

Dorduncu ~uphe: Mi'rac olaym1 anlatan hadis bir tak1m akla yat
mayan §eyleri de ihtiva ediyor : 

1) Gogsunun yanllp zemzem suyu ile temizlenmi§ olmas1. Bu du
rum akla uzak geliyor. <;unku su ile y1kanabilen §eyler gortilebilen pis
liklerdir. Kalbi ba.t1l inanc;lardan, kotu huylardan temizlemede suyun 
hie; bir etkisi olamaz. 

2) Burak'a binmek. Cenab-1 Allah O'nu bu dunyadan ahp ielek
ler alemine gottiruyorsa; boyle bir olayda Burak'a neden ihtiyac; du
yulsun? 

3) Rivayet edildigine gore Allah Teala, once elli vakitlik namaz 
farz k1lm1§, sonra Hz. Muhammed (s.a.), Hz. MU.Sa (a.s.) ile Allah (c.c.) 
arasmda gitmi§ gelmi§ ve bu elli vakit namaz Hz. Musa'nm Muham
med ummetine ac1mas1 sayesinde be§ vakte inmi§tir. Deniyor ki, bu 
durum bir hukmun henuz kendisiyle amel edilmeden neshedilmesini 
ve bu da ((beda» y1 gerektirir ki; bu, Allah (c.c.) i~in muhal bir §eydir. 
0 halde bu hadis, kabul edilemeyecek nitelikte bir taklm §eyleri ihti
va etmektedir. Oyle ise kabul edilmemelidir. 

Daha once birinci §Upheyi cevablami§ oldugumuz ic;in o konuyu 
tekrar cevablamayacag1z. 

ikinci '~uphenin Cevabi : Yuce Allah ((O'na ayetlerimizden bir kts
mim g6sterelim diye» ifadesi mucmeldir. Bu kapahhk, bir ka~ tarz 
ac;1klama ile giderilebilir : 

1)' Cennetin nimetleri buyuk, cehennemin korkulan ise §iddetli
dir. Eger 'Rasulullah (s.a.) bunlan dtinyada iken gormeyip de ilk defa 
ahiret gtinti gorecek olsayd1, o zamanda cennet nimetlerini arzular, ce
hennem azablarmdan korkardt. Fakat bunlan dtinyada mi'rac gecesin
de gordugtine gore; ahiret gtinu onlan gordugu zaman kalbi onlarla 
me§gul olmayacak, kendini Elrf §efaat konusuna verecektir. 
. 2) Hz. Peygamberin mi'rac gecesi peygamber ve melekleri gor-
. mesi, kendisinin veya onlarm yticelmesine sebep olabilir. 

3) · Hz. Peygamber (s.a .) in, feleklere ytikselip goklerin, Aq ve 
Kursi'nin bir tak1m fevkalade durumlanm gordtikten sonra bu dt.in
yayl, korkulanm ve musibetlerini basit gormemesine, dolaytsiyla kal
bindeki iman kuvvetinin artmasma ve b6ylece Allah'a daveti daha mti
kemmel, Allah dti§manlar;m daha bir kuvvetle onemsememesine sebep 
olabilir. Qtinkti bu tarzda Allah (c.c.) m kudretini goren kimsenin, ci
had vs. zorluklara katlanma konusundaki hali kalbi seba.t ve psikolo-
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jik kuvvet bak1mmdan onu gormeyeninkinin birka~ 
li olur. 

d ha kuvvet. 

U9U.ncu ~upheye Cevab : o <<ru'ya» ayetini tefsir e er 
nm uyku halinde gorulen ru'ya degil, uyamkken gorillen 
gunu a~Iklayacag1z. 

Dorduncu ~upheye Cevab : Yuce Allah'a yapt1g1 fiillerde · 

ru 'ya'· 
oldu· 

lemez. 0, istedigini yapar, diledigine hukmeder. Aliah en iy· bu"• ;;uu.u 

(Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XX, 147-152) 
Ismail Hakk1 Bursevi, Ruh el-Beyan adll Tefsirinde isra kon n-

da diyor ki: 
(<Ona ayetlerimizi gostermek i9in.» isra'nm gayesi budur. Bu aye 

gosteriyor ki; Hz. Peygamterin mi'raca goturUlmesinin hikmeti, AUah 
Teala'nm zatma mahsus baz1 ayetlerini Hz. Peygambere gostermek 
murad1d1r. Allah Teala peygamberlerin efendisi, nebilerin sonuncusun
dan ba§ka ne eskilerden, ne sonrakilerden hi9 bir kimseyi bu ayetleri 
gosterme §erefine nail kllmami§tlr. Allah Tebareke ve Teala mahluka
tm kendi katmda .en degerlisi olan dostu ibrahim Aleyhisselam'a me
lekutunun gerisinden gorundu. Nitekim, ((Boylece ibrahim'e goklerin 
ve yerin melekutunu gosteriyorduk.JJ buyurdu. Halbuki Habib-i Ek
rem'ine buyuk rububiyyet ayetlerini gostermi§tir. Nitekim, ((Rabbmm 
buyuk ayetlerini gormU.§t\iJJ, buyurmaktad1r. Onu · seven ve sevilmi§
lerden k1Imak i<;in _ buyuk ayetlerini gostermi§ti. Ayetlerimizden, der
ken kullamlan ( :.,.- ) edat1 teb'iz i9indir. <;unku· Allah Teala'mn o 
gece Hz. Peygambere gosterdikleri, yuce ayetlerinden ancak bir klSinl
dlr. Ayetlerin Allah'm zatma izafeti ise, O'na ta'zim kabilindendir. 
<;unku buyuk bir zata izate edilen §ey de buyuk olur. Boylece Allah 
Teala'nm Hz. ibrahim'e goklerin ve yerin melekutunu gostermi§ olup, 
bizim peygamberimize de ayetlerinden bir klSffilnl gostermil} olmas1 
hususuna yapllan itiraz kendiliginden sak1t olur. Baz1lan bundan, Hz. 
tbrahim'in mi'racmm daha ustun olmas1 gerektigi sonucunu ~lkarml§
lardir. Cevab olarak k1saca denilir ki : Allah Teala'ya izate edilen baz1 
ayetler, butun goklerin ve yerin melekutundan daha buyuk ve degerli 
olabilir. Nitekim Allah Teala : <<Daha once de Rabbmm buyuk ayet
lerinden bir k1smm1 gormu§tU. ,, buyurmu§tur. Tefsirlerde denilir ki: 
Bu ayetlerden maksad, Hz. Peygamberin gecenin bir k1smmda bir ay
hk mesafeyi gitmesi, Beyt el-Makdis'i gozlemesi, peygamberleri gori.ip 
onlarm yi.ice makamlarmda durmas1 gibi hususlard1r. Buyuk ayetlere 
gelince, bunlardan bir klSml ataktaki ayetlerdir ki; Hz. Peygamberin 
soz konusu ettigi ylld1zlar, gokler, yuce makamlara 91k1§, Refref, ka
lemlerin cizirtlSI, levhalarm gorUlmesi ve Allah'm Sidre el-Munteha'Yl 
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km~atan nurlan, ruhlann, bilgilerin ve i§lerin oraya varmas1, Kabe 
Kavseyn makam1 bu afaktaki ayetlerdendir. Bir klSffil ise Enftisteki 
ayetlerdendir ~i; Allah Teala : «Onlara ayetlerimizi gerek afakta, ge
rekse enftiste gosterecegiz.» buyurmaktad1r. «Belki de daha yakm» 
kavli ile, enftisteki ayetler kasdedilmi§tir ki; bu, mahabbet makam1 
ve htive makam1yla ihtisas kesbetmektir. Ayette yer alan «Aralan iki 
yay arallg1 kadar)) (Necm, 9) kavli ataki ayetlerdir, ayetin devammda 
yer alan «belki (\e daha yakm» kavli ise, enftisi ayetleri gosterir. Ve 
yine . ayetin devammda yer alan ccAllah o anda kuluna vahyedecegini 
vahyetti.» kavli de, kelam makamm1 gostermektedir. Ki bu makam 
htive makam1 olup, Gayb el-Gayb makam1d1r. Bunu yine mezkur ayet
te yer alan ccGoztintin gordtigtinti gonlti yalanlamadL» kavli te'yid et
mektedir. Ayette gec;:en ( .)lyiJI ) kelimesi, kalbin kalbidir. Kalbin 
ayn bir gormesi fuad'm ayn bir gormesi vard1r. Kalb gozti kor olabi
lir. Nitekim ayeti kerime'de; ccGogtislerde olan kalbler de kor olur.» bu
yuruyor. Fuad ise kor olmaz. c;unkti o, kainatl tammaz. Onun ancak 
efendisiyle alakas1 vardrr . . Zira burada kul her bak1mdan kuldur. Allah 
kulunu bir yerden bir ba§ka yere, Slrf 0 kulun gormedigi ayetlerinden 
bir k1smm1 ona gostermek ic;:in gottirmektedir. Sanki Allah Teala §oy
Ie buyurmaktad1r: Ben kulumu Benim ic;:in degil, ancak ayetlerimi 
gostermek ic;:in mi'raca c;:1kard1m. Zira Beni bir yer s1mrlamaz, zaman 
kay1d altma almaz. Bana nisbetle yerler ve zamanlar aym degerdedir. 
Beni ancak kulumun kalbi ahr. Ben onu kendime nas1l ytikseltirim. 
c;unkti Ben, nerede olursa olsun, onun yamnday1m ve onunla berabe
rim. ister insin, ister c;:1ksm, ister otursun her an onun yanmday1m. 
Binaenaleyh onu kendime degil, ayetlerimi gostermek ic;in mi'raca ytik
selttim. (Ismail Hakk1 Bur.sevi, Huh el-Beyan, II, 391) 

Ubeyy ibn Ka'b der ki : Her tat11 su, muhakkak Beyt el-Makdis'
deki kayamn altmdan kaynar, sonra buradan yerytiztine dag1hr. Bu 
kaya Allah'm harikalarmdandir. c;unkti bu btiytik kaya, Mescid el-Ak
sa'mn ortasmda bulunmaktadir. Her tarafmdan kopuk oldugu halde, 
gokytiztintin yerytiztine dti§mesini onleyen/Allah Teala onu orada tut
m~ktadir. Yine her taraftan aynlm1~ olan bu kayamn altmda bir de 
bo§luk bulunmaktad1r. Bu kaya gokle yer arasmda as1hd1r. Ebu Bekr 
ibn el-Arabi, ~erh el-Muvatta' isimli eserinde der ki : Ben, o kayamn 
deh§etinden korktugum ic;in altma girmek istemedim. <;tinkti i§ledi
gim gtinahlardan dolay1 kayamn tizerime dti§mesinden endi§e ediyor
dum. Bir mtiddet sonra altma girdim ve orada fevkalade harikalar 
gordtim. Kayamn altmdan her tarafa dogru ytirtintiyordu. Yerytiztin
den aynlml§ ve kopmu§ olarak gortiyordunuz. Hie;: bir tarafmdan yer-
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yuzune biti§ik degildi. Baz1 cepheleri digerinden daha ~ 
Baz1lan dediler ki : Beyt el-Makdis, yeryiiziim.m 

olan yeridir. Gokle yerytizu arasmda on sekiz mil mesafe 
leklerin ~1ktig1 yer olarak bildirilen gok kap1s1, Beyt el
·smda bulunmaktachr. Bunun ic;in Hz. Peygamber Mescid el-Ha 
dan Mescid el-Aksa'ya goturtilmti§ ki, hie; bir sapma olmaksmn 
dcgru goge yukselebilsin. 

4663 

e
hiza-

Fakir (tsmail Hakk1 Bursevi) der ki: Allah Teala onu ay mh 
mi'rac s1rrmm bilgisine ytikseltsin. Oyle zannediyorum ki; Beytullah
tan Kudtis'e gottirtilmesinin sebebi; buranm Hz. Peygamberin §ere J 

ayag1 ile kutluluk kazanmas1d1r. c;unku Kudiis §ehri ve Beyt el-Ma -
dis ma'bedi pek ~ok peygamberin ibadetgah1 ve defnedildigi yerdir 
Yoksa Hz. Peygamberin dogrudan dogruya goge ytikselebilmesi ic;in go
tiirtildtigti bir yer degildir. Boyle bir soz, goriilmeyenin gortilene kiya
Sl kabilinden olur. Melekutun melege gore degerlendirilmesi gibi. Zi
ra temiz ruhlar i~in ve ozellikle Hz. Peygamber gibi cismi ve ruhuyla 
temizlerin temizi, latiflerin latifi olan biri i~in gage yukselmede hie; 
bir engel soz konusu olmaz. tDogru ve egri §eklindeki degerlendirme ise 
'mi'racdaki fevkaladelige uygun dti§meyen zorlama kabilinden bir yo
rumdur. Sa bit olduguna gore Hz. isa (a.s.), ~am'daki beyaz minare
nin tizerine inecektir. Ve oras1 da hie; bir zaman ic;:in sozti edilen gok 
kap1smm mukabilinde yer almaz. (ismail Hakk1 Bursevi, Ruh el-Be
yan, II, 396) 

. imam Nevevi der ki: Ulemanm ekseriyyetinin tercih ettigi gorti
§e gore, Hz. Peygamber Rabbm1 ba§daki gozleriyle gormti§ttir. Fakir 
(Ismail Hakk1 Bursevi) der ki : Yani s1rr1 ve ruhu ile cisim suretinde 
gormti§ttir. Oyle ki onun her par~as1, kulak haline donti§mti§ttir. GO
zti basiretle birle§mi§ ve §ekil kazanmaks1zm ikisinin birl!kte saglan
digl bir gorti§le gormti§tur. Bu ikisi biitun olarak birbirinden ayirde
dilemez olmu§tur. Derseniz ki; peygamberlerle bizim peygamberimizin 
gorti§ mevzuunda ne gibi farklan vard1r: Onlar alemlerin Rabbmi, 
kulli insilah (s1ynlma) halinde gorup mti§ahede ederlcr. Ben derim 
ki : Bizim peygamberimizin elde ettigi gorti§, bu insilahm tizerinde bir 
gorti§ttir. c;unku insilah (her §eyden s1ynlma) §eklindeki gorii§ yal
mz basiretle olur. Allah Teala cennette goriilmesi konusuna gelince; 
denildi ki: Melekler O'nu gormez. Ve yine denildi ki : Yalmzca Cebrail 
Aleyhisselam O'nu bir kerre gorur. Baz1lan dediler ki : Meleklerin gor
meyi§lerine klyas yoluyla ifade edilir. Ancak bu, reddedilmi§tir. Fakir 
(Ismail Hakk1 Bursevi) der ki : Hakikat ehli katmda belki de ihtila
fm ash §6yledir. Melekler ve cinler bir kanatta yer ahrlar ki; bu, ce-
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mal kanad1d1r. insanlar ise iki kanatta yer ahrlar. Bunlar cemal ve 
celal kanatland1r ki, bu ikisine birlikte <<kemal kanad1n ad1 verilir. Bi
naenaleyh mii'minlerin mertebesine ula§mami§ olanlar, Allah Teala'
Yl goremezler. Ancak O'nu kendi nefisleri mertebesinden mii§ahede 
ederler, bunu iyice anla. Onlarm asla mii§ahede mertebesine ereme
yeceklerine gelince, bu konuda hi~ bir §ekilde te'yid edici bir bilgi yok
tur. 

Bilginler; Allah Teala'nm diinyada iken goriilebilecegi ve bu gor
menin dogru olacag1 konusunda ittifak etmi§lerdir. Qiinkii bu goriilen 
§ey, Allah Teala'mn s1fatlarmdan bir s1fatt1r. Rivayet edilir ki; Ebu 
Yezid el-Bistami ('Kuddise S1rruhu) §6yle demi§ :Ben Rabb1m1 rii'ya
da gordiim ve; kendisine sana giden yol nas1ld1r? dedim. Buyurdu ki : 
Kendini b1rak, sonra yiiceldi. Rivayet edilir ki; Kurra'dan olan Ham
za'ya Kur'an ba§mdan sonuna kadar rii'yada okunmu§. Nihayet, ((0 
kullan iizerinde kahredici giice sahiptir)) kavline gelince, Allah Te
ala buyurmu§ ki : Ey Hamza, sen de kahredici giice sahibsin, de. 

Fakir (ismail Hakk1 Bursevi) der ki: ~eyhim ve dayanag1mdan 
i§ittim ki (Allah onun s1rnm takdis etsin) onun §eyhi Zakir-Zade di
ye me§hllr olan ~eyh Abdullah (Allah onun ruhunu rahatlatsm) onu 
halife yapmak isterhi§; fakat o, halife olmaktan ka~mml§. 0 gece rii'
yasmda §Unu gormii§: Allah Teala kendlsine bir mushaf vermi§ ve 
§Unu al, kullanm1 Ba.oa davet et, demi§. i§te bu rii 'yanm etkisiyle Al
lah TeaJa onu, ilmin ihyasma ve Allah'a davete dart mertebede mu
vaffak kllml§. Onun halifeleri yiiz elliden fazla imi§ ki, hepsi tefsir 
ehli imi§. Bu makama asnm1zdaki §eyhlerden ondan ba§ka hi~ bir klm
se ula§amami§tlr. (ismail Hakk1 Bursevi, Ruh el-Beyan, II, 403) 

Buhari ve diger kaynaklarda sahih rivayetler ile rivayet olundu
gu iizere Aleyhissalatii Vesselam Burak ile Beyt el-Makdis'e vard1ktan 
.sonra gage yiikseltildi, her birinde enbiyadan biriyle gorii§tii, nice ni
ce melekler gordii. Cennet ve cehennemin ahvaline muttali' oldu, 'Bid
re-i Miinteha'y1 ge~ti, melekut-i ilahiyye'den bir \!Ok acayiblikler mii
§ahede etti. Nihayet be§ vakit namazm farz1yyeti emriyle aym gecede 
avdet eyledi. Bundan once farz olarak yats1 ve sabah namazlanm klll
yorlardl. Sabahleyin mescide ~1k1p Kurey§'e haber verdi, taacciib ve 
inkardan kimi el ~1rp1yor kimi elini ba§ma koyuyordu, iman etmi§ 
olanlardan baz1lan doniip irtidad etti, bir tak1m kimseler Ebubekir'e 
ko§tular; eger o, bunu soylediyse §liphesiz dogrudur, dedi. Onu, buna 
kar§l da m1 tasdik ediyorsun? dediler, o da; ben onu bundan daha uzak 
say1lacak §~lerde tasdik ediyorum, sabah ak§am Serna haberini yani 
niibiivvetini tasdik ediyorum, dedi. Bunun iizerine ((Slddik» ad1 veril-
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di. Kavmin i¢inde Beyt el-Makdis'i•o zamanki haliyle bilenler vard1. 
Bunlar onun .evsaJ ve ahvaJi ile ilgili sualler sordular· ta'rifini istedi
ler, derhal Rasulullah'a Beyt el-Makdis tecelli ettirildi, binaenaleyh 
ona bak1p tavsif ediyordu. Ger<;i tavsifinde isabet etti, dediler, sonra : 
Haydi bakahm bizim kervam haber ver o, bizce dana miihimdir, on
lardan bir §eye rast geldin mi? dediler. Rasulullah; ·evet, filanlarm 
kervanma rast geldim, Revha'da idi. Bir deve yitirmi§ler anyorlardl, 
yiiklerinde bir su kadehi vard1. Susad1m, onu ahp su ic;tim ve yine ol
dugu gibi yerine koydum, geldiklerinde sorun bakahm kadehte suyu 
bulmu§lar m1? buyurdu, bu da diger bir ayettir, dediler, sonra adedle
rini, yiiklerini, hey'etlerini sordular. Bu kerre de kervan temessiil et
tiriliverdi ve sorduklarmm hepsini haber verdi ve buyurctu ki; ic;lerin
de falan ve filan, onde karamtlk beyaz bir deve iizerinde dikilmi§ iki 
harar oldugu halde, filan glin giine§in dogu§U ile beraber gelirler. Bi
naenaleyh bu da diger bir ayettir, dediler ve o glin bir h1zla Seniyye'-

. ye dogru <;Iktllar, giine§ ne zaman dogacak da onu yalan ~lkaraca
giz diye bak1yorlard1, derken ic;lerinden birisi giine§ dogdu diye hay
kirdi, diger birisi de i§te kervan geliyor, oniinde bir karamtlk beyaz 
bir deve ve ic;Ierinde falan ve filan da var, t1pkl dedigi gibi, dedi. Boy
le iken yine iman etmediler de : «Bu apac;1k bir biiyiidiir.» dediler. 

Baz1lan yiikseli§in Burak iizerinde cereyan ettigini soylemi§ler ise 
de, tahkiki Mescid-i Aksa'ya kadar isra Burak ile olmu§, bundan sonra 
mi'rac -asansor-- kurl,llmu~tur. Ebu Said el-Hudri (r.a.) den rivayet 
olundugu -iizere Rasulullah buyurmu§tur ki: Beyt el-Makdis'te olan 
bitince mi'rac getirildi ki, ben ondan giizel bir §ey gormedim ve o, odur 
ki oliiniiz olecegi zaman gczlerini ona diker, sahibim beni onun ic;in
de ta kap1lardan bir kap1ya miintehi oJuncaya kadar ~1kardl ki, ona 
c<Bab el-Hafaza» denilir. Hafaza kap1s1, Serna muhat1zlanrun bekledtgi 
Dtinya semasmm kap1s1dlr. ·Nitekim bu babda, <<Ve onu her kogulmu§ 
§eytanqan kor.uduk>> buyurulmu§tu. Ve Ebu Said el-Hudri'nin diger ri
vayetinde §U at;Iklama vardlr : 

Sonra Mi'rac getirildi -ki Beni Adem'in ervahl onda uruc eder
baktlm ki gordiigiim §eylerin en giizeli, gormez misin alii ona gozlinii 
nasll diker .. Binaenaleyh Diinya gogiintin kapiSma kadar uruc ettiril
dik. Cebrail, onun ac;Ilmasmi soyledi. Kim o? denildi, Cibril, dedi. Ya
mndaki kim? denildi,·Muhammed, dedi, ya! 0 peygamber olarak gon
derildi mi? denildi, evet dedi, hemen ac;t1lar ve beni selamladllar, ne 
bakayim miivekkel bir melek ileyim ki Semay1 muhafaza ediyor ve ona 
ismail deniliyor, maiyyetinde ·yetmi§ bin melek ve her birinin maiy
yetinde yetmi§ bin melek ve her birinin maiyyetinde yiiz bin· melek 

Tefsir, C, IX. F . 293 
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var. Bu noktada Rasulullah §U ayeti okudu «Rabb1mm ·askerlermi a,n
cak 0, bilir.>> ve buyurdu ki derken bir adam ileyim ki hey'eti Allah'm 
halkettigi giinkii gibi ondan hig bir §ey tagayyiir etmemi§, kendisine 
ziirriyetinin ruhu arzediliyor; mii'min ruhu ise : HO§ ruh hO§ rayiha, 
bunun kitab1m illiyyin'de k1lm, diyor. Katir ruh ise: Habis ruh, ha- · 
bis koku, bunun kitab1m Siccil'de k1lm, diyor. Ya Cibril, bu kim? de
dim, Baban Adem dedi ve o, bana selam verdi, tatyib etti, hayr ile dua 
eyledi, ho§ geldin salih peygamber ve salih ogul, dedi. Sonra baktlm bir 
kavm gordum ki, dudaklan deve dudag1 gibi bunlara bir tak1m me'
murlar muvekkel kilmmt§, dudaklanm kesiyorlar ve ag1zlarma ate§
ten bir ta§ koyuyorlar, a§agilarmdan g1k1yor. Ya Cibril, bunlar kim
ler? dedim. Yetimlerin mallarm1 zulmen yiyenler, dedi. Sonra bak
tlm bir kavim var ki, derilerinden smm kesiliyor ve a~zlarma tlklh
yor ve yediginiz gibi yeyiniz deniliyor ve bu, onlara en igreng bir §ey 
oluyor. Ya Cibril, bunlar kimler? dedim. Bunlar o hemmazlar, gam
mazlar ki; halkm etlerini yerler ve kiifiir ederek 1rz ve namuslarma 
taarruz ederler, dedi. Sonra baktlm bir kavim var ki, onlerine bir sof
ra kurulmu§ uzerinde benim gordugum etlerin en guzelinden kebaplar 
var, etraflarmda da cifeler, onlar o giizel etleri b1rak1p bu cifelerden 
yemege ba§ladJlar, bunlar kim ya Cebrail dedim. Bunlar zinakarlar, 
dedi. Allah'm .helal. k1ldigm1 b1rak1rlar da haram k1ldigm1 yerler, son
ra baktnn bir kavim var ki karmlan evler gibi, bunlar Firavun Hane
danmm yolu iizerinde bulunuyor. Firavun Hanedam sabah ve ak§am 
ate§e sun:uiurken bunlara ugruyor, ugrad1m1 bunlar bir f1rhyorlar, 
f1rlaymca her biri karmmn meyli ile dii§iiyor ve binaenaleyh Firavun 
Hanedam bunlan ayaklanyla ~igniyorlar. Ya Cibril, dedim, bunlar 
kimler? Dedi ki~: Bunlar, karmla!mda faiz yiyenlerdir. Sonra baktlm 
bir tak1m kadmlar memelerinden as1lm1§ ve bir tak1m kadmlar, ba§ 
a§agl ayaklarmdan a.s1lm1§. Ya Cibril, bunlar kimler? dedim. Bunlar 
dedi, zina eden ve evladlanm olduren kadmlar. Sonra ikinci Semaya 
g1ktlk, orada Yusuf ile bulu§tum, timmetinden kendisine tabi olanlar 
da etratmda idi, yiizii Bedir gecesi ay gibi idi bana selam verdi, mer
haba, etti, sonra uguncu Semaya gegtik orada iki teyze-zade : Yahya 
ve isa ile bulu§tum giyimleri ve tuyleri birbirine benziyordu, bana .se
lam verdiler, merhaba, dediler. Sonra dorduncu Semaya ge<;tik. idris 
ile bulu§tum bana selam verdi, merhaba etti, nitekim Allah Teala: 
«Ve onu yuce bir yere yiikselttik.» buyurdu. Sonra be§inci Semaya 
gec;tik. Orada kavmine sevdirilmi§ olan Harlin ile bulu§tum. Etrafm
da iimmetinden birc;ok tebaas1 vard1, uzun sakalh idi, sakah hemen he
men gobegine degecekti, beni selamlad1, merhaba etti, sonra altmc1 
Semaya gegtik, orada Musa ibn imran ile bulu§tum, ((Ok kllll idi, uze-
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rinde iki gomlek olsa k1llan onlardan c;1kard1. Mfisa dedi ki : Halk be
ni Allah katmda mahlukatm en degerlisi samr, bu ise Allah katmda 
benden daha degerli. Yalmz olsa idi aldm§ etmezdim velakin her pey
gamber iimmetinden kendine tabi olanlarlad1r. Sonra yedinci sema
ya gec;tik ben, orada ibrahim ile bulu§tum, s1rtlm Beyt el-Ma'mur'a 
dayaml§ beni selamlad1; merhaba salih peygamber salih ogul, dedi. Bi
naenaleyh bana denildi ki : i§te senin mekamn ve timmetinin mekam 
-sonra Rasulullah, «ibrahim'e ins!:!-nlarm ona en c;ok dost olaru ona 
tabi olanlar, §U peygamber ve iman etmi~ olanlardlr.» ayetini oku
du ve buyurdu ki : -sonra Beyt el-Ma'mur'a girdim ic;inde namaz kil
dim, ona her gtin yetmi§ bin melek girer, k1yamete kadar avdet de et
mezler. Sonra baktlm bir aga~ var ki bir yaprag1 bu iimmeti biiriir, bu
nun kokiinde bir menba' ak1yor ve iki boliime aynhyor. Ya Cibril, bu 
nedir? dedim. ~u rahmet nehri, §U da Allah'm sana verdigi Kesver, 
dedi. Bunun tizerine Rahmet nehrinde y1kand1m, ge~mi§ gelecek gti
nahlm bag1§land1, sonra Kevser iStikametini tuttum, ta cennete gir
dim, ne bakaytm orada goz gormedik, kulak i§itmedik, be§er kalbine 
gelmedik §eyler var. Sonra Allah Teala bana emrini emretti ve elli na
_maz farz k1ld1. Sonra Mlisa'ya ugrad1m; Rabbm ne emretti? dedi. Uze
rime elli namaz farz k1ld1, dedim. Don, dedi. Rabbmdan hafifletmesi
ni niyaz et, ~iinkii iimmetin bunun altmdan. kalkamaz. Rabb1ma don: . 
diim tahfif niyaz ettim, benden on indirdi. Sonra Musa'ya dondiim. Bu 
suretle Musa'ya ugrad1kc;a Rabb1ma doniiyordum. Sonunda be§ namaz 

. farz k1ld1, Musa; yine Rabbma don tahfif iste, d~di. <;ok miiracaat et
tim artlk utandt~n, dedim. Binaenaleyh bana denildi ki: Sana bu be§ 
namaz, elli namazd1r, iyilik on misliyledir. Her kim, iyilige himmet eder 
de onu i§lemezse bir iyilik yaz1ldl, i§leyene de on iyilik yaz1ldi, her 
kim de bir kotiiliige himmet eder de i§lemezse bir §ey yazilmadl, i§ler~ 
se bir yaz1ld1. 

Kiittib-i Sitte vesair hadis kitablarmda, Mi'rac hadislerinin mute
addict rivayetleri vard1r. Bu naklettigimiz hadisin senedleri de ibn Ce
rir tefsirinde mezkurdur. Gorti~tiyor ki bunda dtinya gogiine kadar 
urucun Mi'rac ile oldugu ac;1kc;a belirtilmi§ daha ilerisinde ise muhte
mildir. Fakat Allisi'nin nakline gore, Ra:sulullah'm isra gecesi biniti 
be§ idi: Evvelkisi Beyt el-Makdis'e kadar Burak. ikincisi Diinya go-

.giine kadar Mi'rac, iic;iinciisii yedinci Semaya kadar meleklerin kana
di, dordiinciisii Sidre el-Miinteha'ya kadar Cebrail'in kanad1, be§incisi 
Kabe kavseyne kadar Refref. 

Ger~i ilahi kudrete gore bu vesaite luzum yoktur. Allah Teala, di
ledigini bir anda her hangi bir yere ula.§tlrmaya kadirdir. Fakat biitiin · 
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bunlar ayetlerin gosterilmesi ve tekrim'in izhan ciimlesindendir. <;iin
kii «ayetlerimizden bir k1sm1m gosterelim diye» kavli uyannca Mi'ra
cm hikmeti ayetleri gostermektir.. Miifessirlerden bazllan, gok cisim
lerihin hareketlerinin siir'atlerinden fenni misaller getirerek, isra ve 
Mi'racdaki h1zh akl§l ak1llara yakla§tlrmaya 9ah§ffil§lard1r. Fakat dog
rudan dagruya ilahi ayet alan bir harika, tabii bir nakta-i nazarla izfth 
alunabilmekten uzaktlr .. Tabii bir tasavvur, benzerleri ile tasavvur de
mektir. Halbuki misli goriilmemi§ bir hadiseyi benzerleri ile tasavvu
ra kalkl§mak tenakuz alur. 0, ancak mii§ahede veya haber ile bilinir. 
Ger9i israyt miilahaza edebilmek ic;in Burak hadisi bize bir dii§iince 
ilkesi vermiyar degildir. Zira zahir ki «Burak» lafz1 berk maddesinden 
tiiretilmi§tir. Hadis-i nebevide ta'rlfi de §U mealdedir: Merkebden bii· 
yiik katlrdan kii9iik hacimde bir hayvan ki ayagm1 goziiniin ula§abll
digi son naktaya basar. Bu ise bir berk yani §im§ek ve elektrik siir'a
tini anlatlr. Biz bu mebde'le isramn siir'atini bir dereceye kadar mii
lahaza ve boyle bir nakil vas1tas1 iizerinde binen ~inin, cereyandan 
miiteessir olmayarak hi9 sarsllmaks1zm, kemal-i siiklin ve huzllr i9in
de mesafeleri kat'edebilecegini tasavvur edebiliriz. Ve bu suretle Bu
rak ve Mi'rac vasltalannm tahsisine bir hikmet vechi de dii§iinebiliriz. 
Fakat biitiin bunlar, nihayet akli, nak1stan kamile yakla§tlracak iman 
delilleri alabilir. Yaksa mahiyyeti mekan, zaman, hareket, ruh mes'e
lelerinin kiinhiiyle alakadar bulunan ve Rabbani kudretin biiyilk ayet
lerinden alan Mi'rac harikas1 fikri, aklm idrak 6l9iisiinden c;ak yiik
sektir. Onun ic;in demi§lerdir ki; a mi'rac, §ekil kazandmlabllmekten 
yiicedir. Bu babda §Undan ba§ka ne soylenebilir? 0 kudretli sevgiliyi 
hi9 bir §ey aciz b1rakmaz. Nurundan halkettigi habibini ziyaretine da
vet etmi§, melaikesinin havassmdan gonderdiklerini gondermi.§, Cibril, 
binitini.n iizengisini, Mikail de yulanm tutmu§ da bir hadde kadar 
kadar varmi§, sanra da Subbanehu ve Teala emrine diledigi vec;hile 
kendisi tevelli etmi§. imdi al habib-i Rabbani'ye uzun gelecek hangi 
mesafe ve a nurani cesede miimaneat edecek hangi cisim tasavvur olu
nabilir? 

Huzvay1 ge9, arada latif bir alem vard1r ki, 
Ruhlar onun cesedinin kalmtllarmdand1r. 

Farsc;a bir §iirde de §Oyle denilmi§tir : 
Renk iUeminden miicerred alan mi'rac k1ssas1m vecde dallp baytl

ffil§ alan bana sarma : 
Katre derya oldu yani ben bir katre iken derya aldum bilmem ki 

Peygamber ne oldu? Ancak bu makam, tefekkiir edilirken hulul ve it-
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tibad §aibelerinden saklmlmak tenzibinden asla gaflet edilmemek la
zrmdJr. 

Molla Cami Kuddise sirrubu Mi'racm Ar§'a kadar cesedle rub ce
reyan ettigini tasviren demi§tir ki : 

Hefref onun viicud-i §erif'inden mi.i§erref olunca Ar§, Refref'in 
elinden siir'atini ald1. Ar§ ovasmda teni bir b1rka gibi b1rakt1, sanca
gm1 lamekana b1rkas1z olarak yiikseltti, bir gOlii gotiirdiiler bu a§ag1 
deblizden o yiice dergab-1 valaya el el iistiinde, cibeti, mubresi alb ka
p1dan kurtard1, inekam, biniti darhktan s19ratt1, mekandan dabi bali 
bir makam buldu ki oraya ten de mabrem degil idi can da. 

Maamafih Mescid-i Aksa'ya isra'dan sonrasmm. rubani olarak ce
reyan ettigine kail olanlar da vard1r. Baz1lan bununla alakadar ola
rak demi§lerdir ki : Rubun iki cesedi · vard1r, biri alem-i gaybdan Iatif 
bir ceseddir ki onda unsurlarm dabli yoktur. Biri de alem-i §ebadet
ten kesif bir ce~eddir ki unsurlardan miirekkebdir. Hazreti Peygam
ber (s.a.) cesedi, ytikselirken unsurlarm bepsirii kendi kiiresinde b1-
rakt1 ve ancak cesed-i Iatif ile kald1 ve ila ma§aallab onunla 91ktl, 
sonra da o b1rakt1g1 cesede dondii. Bu ifade Mi'rac mes'elesinde ru
bani ta'birinin sadece fikrl bir uruc demek olmad1g1m anlatmak gibi 
bir fayday1 ifade etmekle beraber Mi'rac-1 SUfiyyenin insilab-1 kiilli 
ta'bir ettikleri vakra mabiyyetinde gosteriyor demektir. Halbuki insl
lab-1 kiillinin ummetin ferdlerinden nice Allah erlerine bile mukerre
ren vuku nakledilegelmi§tir. Ve elbette Mi'rac-1 Nebevi'nin insilabtan 
90k yiiksek bir ilabi ayet oldugunda §iipbe edilmemek laz1m gelir. 

Mubammed'den diger yok dabil olmu§ Kabe Kavseyne 
Kiram-1 Enbiya'dan girmedi bir ferd o mabeyne 
Haremgab1 visale Abmedi tenba olub Mevla 
0 balvet oldu mahslls bazreti Sultan-1 Kevneyne 

(Elmahh, Hak Dini Kur'an Dili, IV, 3145-3152) 

isra ve Mi'rac Hadisesinin Tahlili 

isra Hz. Peygamber (s.a.) in gece Mescid-i Haram (Ka'be) dan 
Mescid-i Aksa (Beyt el-Mukaddes, Kudiis) ya -badislerde ayrmbh 
olarak belirtildigi gibi- gotiiriilmesidir. Mi'rac da; Hz. Peygamber 
(s.a.) in Kudiis"ten Sidret el-Miinteba'ya kadar · yolculugudur .. Baz1 
tek tiik rivayetlere gore isra ve Mi'rac ayn ayn meydana gelen iki 
olayd1. Ancak islam iimmetinin galip ekseriyeti, . -ki bunliu arasmda 
en me§bllr ulema, fakihler, mubaddisler ve miifessirler yer almakta-

.. d1r- isra ve Mi'racm ayn1 zamanda meydana gelen olaylar oldugun-
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da birle§mi§lerdir. Bu genel inanca gore Rasulullah bir gece, bedenl 
ve ruhuyla uyamk bir durumda Ka'be'den Kudiis'e gotiiriildii ve aym 
gece semamn en iist noktasma vanp Cenab-1 Allah'm huz)lruna \!Ika-
nldl ve sabah olmadan Mekke'ye dondiiriildii. . 

Mi'rac vak'as1 ne zaman meydana geldi? Kesin tarihi nedir? Bu
nunla ilgili olarak · 9e§itli rivayetlere rasthyoruz. ibn Sa'd'ui Vak1di'ye 
dayanarak naklettigi rivayete gore bu ola:y 17 Ramaz~n, Bi'setten son
ra 12. y1lda, yani hicretten 18 ay once meydana geldi. Burada §Unu 
belirtmekte fayda vard1r ki; Bi'setten sonra tesbit etmeye \!ah§tig1m1z 
tarih, Buhati ve Muslim' de Hz . . Abdullah ibn Abbas'a atfen kaydolu
nan hadise dayandmlm1~tlr. H.~· Abdullah ibn Abbas diyor ki: Raslilul
lah (s.a.) a ilk vahiy geldigi zaman kendisi k1rk ya§mda idi.. Rasultil
lah, bundan sonra 13 y1l Mekke'de kald1 ve 10 y1l. Medinede. Bu kayda 
dayanarak biz de diyoruz ki Medimfye hicret, Bi'setten sonra 13. y1lm 
S'onunda oldu. ibn Sa'd b~ka bir kaynaga dayanarak bu vak'amn Bi'
setten sonra 13. y1lda 17 Rebiiilevvel'de yani Hicret'ten yakla§Ik bir 
y1l once vuku buldugunu yazmi§tlr. Beyhaki, Musa ibn Ukbe'ye daya
narak ve o da imam Zilhri'ye dayanarak, Mi~racin tarihinin aym ol
dugunu belirtmi§tir. Urve ibn Ziibeyr'in tivayetine gore de bu tarih 
dogru <;:1k1yor. Bunu ibn Lehia'ya, Ebu'l-Esed'e dayanarak nakletmi§
tir. Aym sebeblerden imam. Nevevi, .Mi'rac' ic;:in :bll tarihin dogru oldu
gunu ifade etmi§tir. ibn Hazm ise «icma~». m fikrinin · bu oldugunu id
dia etmi§Se de dogru degildir. ' Js~ail es-Siiddi'nin · bu vak'a ile ilgili 
olarak iki rivayeti naklolunmu§tur. Bunlardail biri Taheri ve Beyhaki 
tarafmdan naklolunmu§tur, ve bunda Mi'racm Hicret'ten bir y1l be§ 
ay once; yani Bi'setten sonra 12. yil 1 ~evval tarihinde cereyan ettigi 
ifade olunmu§tur. Hakim tarafmdan. nakledilen ikinci rivayete gore 
bu olay, Hicret'ten bir yrl dart ay once meydana geldi. Buna gore, Mi'
racm Zilka'de aymda oldugu soylenmi§tir. ibn Abdiilberr ile ibn Ku
teybe, Mi'racm Hicret'ten bir y1l sekiz ay oncesinin (yani, Bi'set son

·rasl 12. yrl Receb) bir vak'as1 oldugunu belirtmi§lerdir. ibn Faris, Hic-
ret'~en bir yrl iic;: ay, ibn el-Cevzi Hicret'ten sekiz ay once ve Ebu Rebi' 
ibn Sal}m altl ay onceki bir hadise olduguna i§aret etmi§lerdir. Bir ri
vayet de Hicret'ten on bir ay oncekidir, bunu ibn el-Miinir, «Siret-i ibn 
Abdiilberr'in ~erhi» nde yazmi§tlr. ibrahim ibn ishak el-Harbi bunun 
kesinlikle Mi'racm tarihi oldugunu ifade etmi§tir. Fakat en me§hur 
rivayet, Mi'racm 27 Receb tarihinde olmas1yla ilgilidir. Allame Ziirka-

....1 ni'nin dedigi gibi, bir rivAyet veya ifadenin ba§ka br rivayet veya ifa
deye tercih edilmesi ic;:in yeterince delil yoksa, en ~ok me§hlir olan ri
vayet kabul olunmahd1r. Burada da durum aymd1r. 
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Mi'rac vak'as1, Nebi-i Kerim (s.a.) in tevhid i\!in diinyaya sesini V 
duyurmaya b~lamasmdan ~eg.tikten sonia meydana geldi. 0 
zamana kadar muhalifler islami davet ve hareketin yolunu kapatmak 
i~in her yola ba§ vurmu§lardL Hile, desise, entrika, iftira, bask1, zuliim 
ve i§kence, k1sacas1, biitiin yollar denenmi§ti. Ama, her noktada ve her 
a§amada gerek Rasulullah (s.a .) gerekse, fedakar arkada§lan sab1r, 
metanet, sebat ve dirayetin en giizel orneklerini vererek hareket ve 
davalanru canli tutmu§lar ve giinden giine geli§tirmi§lerdi. Her tiirlii 
engele ka~1 islam'm sesi Arabistan'm her k6§esine yayilmi§tl. Arabis
tan'm tek bir kabilesi yoktu ki, bundan iic;-dort ki§i Rasulullah (s.a.) 
m davetinden etkilenmi§ olmasm. Bizzat Mekke'de kelleyi koltukta ta
§Iyan -fedailer hatln say11Ir bir grub olmu§lardL Medine'de Evs ile Haz-
rec gibi kuvvetli kabilelerin hemen hemen biitiin iiyeleri Rasulullah 
(s.a.) m ve miisliimanlarm destekc;isi haline gelmi§lerdi. Artlk miislii
manlarm daha rahat bir ortamda c;ah§abilmek ic;in Mekke'den Medi
ne'ye hicret edip kuvvetlerini toplama ve etkinliklerini daha geni§ 
c;apta gosterme zamam gelmi§ti. i§te bu yol aymmmda isra ve Mi'rac 
gibi, biiyiik tarihi ehemmiyet ta§Iyan olaylar meydana geldi. Rasulul-
lah (s.a.) goklere ~1karak Cenab-1 Allah ile beraber oldu ve diinyaya 
dondiikten sonra ba§mdan gec;enleri ve isra sfuesinde yer alan kissa-
YI arkada§larma anlattl. 

isra suresinin ilk ayetinde RasulullaP (s.a.) In sadece Mescid-i Ha
ram (Beytullah) dan Mescid-i Aksa'ya (Kudiis) gotiiriilmesinden bah
sedilmi§tir. Bunun amac1 da, cenab-1 Allah'm kuluna baz1 alamet ve 
i§aretlerini gostermek oldugu belirtilmi§tir. Kur'an-1 Kerim'de isra ve 
Mi'rac ile ilgili ba§ka teferruat yoktur. Fakat hadislerde ve siyerlerde 
bu ·vak'a ayrmtlh bic;imde ele almmi§tlr. Bu vak'ay1 rivayet eden sa
habelerin saYISI en az yirmi be§tir, ki istiksa ile bu say1 kirk be§e ka
dar c;1k1yor. ;Bu rivayetlerin en etrafllcas1 Hz. Enes ibn Malik, Hz. Ebu 
Hiireyre, Hz. Ebu Said el-Hudri, Hz. Malik ibn Sa'saa, Hz. Ebu Zerr 
el-G1f~ri, Hz. ~eddad ibn Evs, Hz. Abdullah ibn Abbas, Hz. Abdullah 
ibn Mes'ud ve ,Hz. Ummii Hani'nin rivayet ettikleridir. 

Hadislerde etrafhca verilen bilgiye gore gece vakti Cebrail (a.s.) 
Rasulullah (s.a.) 1 uyandmp Burak (at) iizerinde Mescid-i Haram'dan 
Mescid-i Aksa'ya gotiirdii. Rasulullah (s.a.) Mescid-i Aksa'da diger 
peygamberler ile birlikte namaz k1ld1. Daha sonra semaya yolculuk et
ti ve gogiin c;e§itli katlarmda muhtelif biiyiik peygamberlerle bulu§tU. 
Semam.n en yiiksek katma \!Iktlktan sonra da Cenab-1 Allah'm huzu
runa c;1ktl. Rasulullah (s.a.) m, Allah Teala tarafmdan kabulii sira
smda iimmetine be§ vakit namaz farz oldu. Bu kabulden sonra Hz. 
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Peygamber (s.a.) Kudiis'e ve oradan da Mescid-i Haram'a dondii. Bu 
kudsi yolculuk s1rasmda Hz. Peygamber (s.a.) e cennet ile cehenne
min de gosterildigi ~e§itli rivayetlerde ifade olunmu§tur. Aynca riva
yetlerden, ertesi gun Hz. Peygamber (s.a .) bu yolculuktan bahsedin
ce; kafirlerin buna ~ok giildiigii, bunu bir alay konusu yaptlg1, miis
liimanlardan baz1srmn imarumn da sarsild1g1 sabittir. 

Hadis-i §erif'lerdeki bu ayrmtllar Kur'an-1 Kerim'e aykm degil
dir, aksine Kur'an-1 Kerim'in ifadesinin izah1 mahiyetindedirler. Bu 
sebeble, hadislerdeki bu ek bilgilerin reddedilmesi i~in ortada herhan
gi bir sebeb yoktur. 

Hz. Peygamber (s.a.) in Mi'rac yolculugu naslld1? Bu yolculuk rii'
yada rm yap1Im1§tl, yoksa uyamk ve ay1kken mi? Rasulullah (s.a.) bu 
yolculuga fiilen ve bedenen mi ~1km1§tl; yoksa bir yerde otururken 
ma'nen ve hay~ller aleminde mi semayt gezmi§ti? Bu sorunun cevabi
m bizzat Kur'an-1 Kerim'in kelimeleri vermektedir. «Siibhan-ellezi Es-
ra>> ile soze ba§lamak gosteriyor ki; bu, ~ok fevkalade ve muazzam bir 
vak'a idi ve sadece Allah'm kudretiyle vuku buldu. Rii'yasmda bir ki
§iye bu gibi §eylerin gosterilmesi ya da bir ki§inin ilham 've ke§if yo
Iuyla bunlara tamk olmas1, boylesine kuvvetli bir ifade ile ·soze ba§la
mayt gerektirinez. «Her tiirlii ay1p ve kusurdan miinezzeh olan Allah, 
kuluna (rii'yasmda veya ilham yoluyla) ayetlerinden baziSim goster
mek i~in ... >> .gibi bir ifade kulland1g1 takdirde rii'ya ve ilhamm pek de
ger ta§Imad1g1 ortaya ~1kar. Bunun yam s1ra, «gece vakti gotiiren>> de-

) 
yimi de, Mi'racm fiilen ve bedenen oldugunu gostermektedir. Rii'ya

. da, ilhamda veya hayalde bir ki§iye bir yerin gezdirilmesi i~in ccgotiir
me» fiilinin kullamlmasi uygun olmaz. Onun i~in, bu yolculugun fi
ziken ve viicud~a oldugunu kabul etmek zorunday1z. Bu, sadece rna'-
nevi veya zihni bir tecriibe degildi. Rasulullah (s.a.) bu yolculuga bi

- lin~li olarak ~1krm§ ye her §eyi gozleriyle gormii§tii. 

~imdi, Rast1lullah (s.a.) m u~ak veya diger herhangi bir vasita ol
makslZlll Cenab-1 Allah tarafmdan Mekke'den Kudiis'e bir gecede git
mesi miimkiin idiyse, hadis-i §erif'lerde yer alan diger tafsilat niye 
miimkiin olmasm? Bir §eyin miimkiin olup olmamas1 bahsi, ancak bir 
insamn kuvveti ve kudreti soz konusu olunca ortaya ~1kar. Eger me
sele, Allah ile ilgiliyse onun miimkiin olmas1 konusunda tereddiide dii'§
mek, Allah'm Kadir-i Mutlak s1fatma inanmamak anlamma gelir. Ma
dem ki Allah her §eye kadirdir, o zamim en umulmad1k i§leri yapabi
lir. Cenab-1 Allah bir kulunu, maddeler aleminin en h1zll nesnesi olan 
l§Igu~ bile milyarlarca yllda yeti§ebilecegi bir yere bir anda gotiirebi-

lsra 

lir. 
Ya 

ma 
am 

. int 
yol 

hal 
eel: 
zal: 
ins 
sar 

st1! 
ve 
Iuk 
rat 
VUI 
ca, 
bul 
§ek 
li c 
re 
bir 
me 
me 
ve 
kill 
am 
ru 

g6.3 
de 
kos 
rild 
lar 
rag 
cen 



isra, 1) HAD1SLERLE KUR'AN-1 KERtM TEFSiRi 4673 

lir. Zaman ile mekfmm s1mrlan mahluklar· i~in g~erlidir. Kainat'm 
YatatlciS1 i~in degil. 

Mi'rac yolculugu hakkmda hadis-i §erif'lerde yer alan tafsilatli 
ma'lumata, hadis munkirleri tarafmdan muhtelif itiraz1ar yapilrni§tlr, 
ama bunlardan sadece ikisi dikkate degerdir. 

Birincisi; bu vak'a, Cenab-1 Allah'm muayyen bir yerde kalmas1 
. intibam1 veriyor, Zira boyle olmasayd1. Rasulullah (s.a.) m bu kadar 
yol kat'ederek O'nun yamna gitmesine ne gerek vard1? 

ikincisi; henuz k1yamet kopmarni§ ve Mah§er'de kimsenin ameli 
hakkmda muhakeme yapilmami§ken, Rasulullah (s.a.) m cennet ve 
cehennemde gezdirilmesi ve cehennemde i§kenceye tabi olan veya ce
zalanm 9ekmekte olan kullan gormesi nas11 mumkun olabilir1 Eger 
insanlara ceza veya Odtil, k1yametten sonra verilecekse, soz konusu in
sanlann cehennemde ceza gekmelerinin anlartn nedir? 

Dikkat edilirse bu iki itiraz da bilgisizlik ve dar gorti§ltilugun mah
sU.!U.durler. Birinci itiraz yanll§tlr; zira Cenab-1 Allah, §Uphesiz zaman 
ve mekan smmnm otesindedir ve belirli bir makam1 yoktur, ama mah-

. luklanyla munasebetlerinde kendi zaafmdan degil kullan ve diger ya
ratlklarmm smirll .durumu ve · zaafmdan dolay1 sm1rll baz1 yollara ba§
vurmay1 takdir eder. Mesela Kadir-i Mutlak mahlUklanyla konu§un
ca, insanlarm kolayhkla dinleyip anlayabilecekleri yollan se9er. Hal
buki bizzat cenab-1 Allah'm kelam1, evrensel bir nitelik ta§Iyor. Aym 
§ekilde Cenab-1 Allah kullarmdan birine, muhte§em saltanatmm ~e§it
li alamet ve orneklerini gostermek istedigi zaman onu muayyen bir ye
re getirtiyor ve o §eylerin bulundugu yerleri gezdiriyor. Gayet tabii ki 
bir kul, butun kainat1 aym anda goremez. Cenab~i. Allah i~in bu bir 
mesele degildir, bir §eyi mti§ahade etmek i~in bir yerden bir yere git
mesine gerek yoktur. Ama kul, bir yerden bir yere gitmeden, gormek 
ve gozl~mek istedigi §eyi goremez. Aym durum, Allah'm huzuruna ~1-
kilmas1 i~in gegerlidir. · ~uphesiz, Allah belirli bir yerde bulunmuyor 
ama kulu, O'nu bir yerde gormeye mecburdur. Bu sebeple Allah'm nu
ru orada toplanmahd1r. 

ikinci itiraz da yanh§tlr. Zira Mi'rac kandilinde Rasulullah ·(s.a.) a 
gosterilen pek ~ok §eyden bazlSl temsil, gosteri ve prototip mahiyetin
de idi. Mesela gezi S1rasmda fitne yaratan bir soz; ku~uk bir delikten 
koskoca bogamn \!lkmas1 ve bir .daha o delige girmeyi§i olarak goste
rildi. Temsillerden biri de, zina yapanlann durumuydu. Zina yapan
lar onlerinde taze ve nefis et varken: bozuk, ~urumti§ ve koku§rnU§ ete 
ragbet eden k~§iler olarak gosterildi. Aym §ekilde Rasulullah (s.a.) a 
cehennemde baz1 kimselerin azab ve ceza ~ektikleri goster,ilmi§Se, bun-
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lar da sadece birer gosteriydi. Anlatllmak istenen; kotU amel i§leyan
lerin, k1yametten sonra cehennemde aym §ekilde yanacaklanm ve azab 
c;ekeceklerini bilmeleriydi. 

Mi'rac konusunda §Unu unutmamahy1z ki; peygamberlerden her 
biri, kendi mevki ve makamma gore, Cenab-1 Allah tarafmdan yeryii
ziinde ve goklerdeki meleklerle tam§tmlml§ ve aradaki maddi perde 
aralanarak gaib'deki ebedi gerc;ekler gosterilmi§tir. Zaten gaib'den ge
len bu bilgilerden dolay1d1r ki; peygamberler, alelade dii§i.lni.i.r ve filo
zoflardan iistiin bir mevkiye sahip bulunuyorlar. Bir dii§iiniir veya fi
lozof ne soyliiyorsa k1yas ve tahmine dayanarak soyli.iyor. Fakat pey
gamberlerin soyledikleri, dogrudan elde ettikleri bifgi ve gozleme da
yamyor. Boylec~ peygamberler, filozoflara gore daha emin bir §ekilde 
gaib'den ve ·bazi bilinmeyen gerc;eklerden haber verebiliyorlar. 

Mi'racm bir rii'ya oldugunu isbat etmeye c;all§anlar, umumiyetle 
iki delil ileri siirerler. Bunlar, isra suresinin altml§lllCl ayetinde <~te
ma§a» kelimesi ile bunun ima edildigini one siirerler. ileri siirdiikleri 
birinci delil budur. ikinci delil ise §Udur: Hz. A.i§e'nin bir rivayetinde : 
Hz. Peygamber (s.a.) in viicudu degil ruhu gottiriilmii§tii, ifadesi kul
lamlmi§tlr. 

Ne var ki, ortaya atllan delili bizzat Kur'an-1 Kerim takbih ve tek
zib etmektedir. l;limdi as1l ayete bir goz atahm. A.yette, «Sana goster
digimiz o tema§ay1 bir fitne (imtihan) yaptlk.» denilmi§tir. Bu ayette 
«tema§a» kelimesini rii'ya anlammda kullamrsak, bunun fitne yapll-

/ 

mas1 herhangi bir anlam ta§Ir m1? Rii'yada insan her §eyi goriir. Eger 
Rasulullah (s.a.) deseydi ki: Ben rii'yamda bu gece Mescid-i Haram'
dan Mescid-i Aksa'ya gittik; o zaman herhangi bir fitne ~1kmasma ge
rek var m1yd1? Boyle bir durumda ne bir miisliimanm imam c;etin bir 
smavdan gec;erdi, ne de katirler bunu alaya alabilirlerdi. Hi~ bir kim-
se de kalk1p bu yolculugun isbatl ic;in Rasulullah (s.a.) m bir delil gos
termesini istemeyecekti. Fitne \!Ikma ihtimali, ancak Rasulullah (s.a.) 
m bu yolculugu bedenen ve §Ufrrlu bir §ekilde yapml§ olmasm1 anlat
masi durumunda ortaya <;Ikabilirdi. 

Aynca ayette kullamlan Arapc;a «rii'ya» kelimesinin, sadece «rii'
ya» anlamma geldigini iddia etmek de dogru degildir. Arap dilinde ge
rek «rii.'ya» gerekse «ru'yet» kelimesi aym anlamdad1rlar ve birbiri
nin yerine rahatllkla kullamlabiliyor. «Kurba» ve «kurbetn kelimeleri 
de aym §ekilde e§ anlamda kullamlabiliyor. Arap dilinin en biiyiik uz
maillanndan say1lan Hz. Abdullah ibn Abbas (r.a.) Kur'an-1 Kerim'in 
soz konusu ayetini tefsir ederken §U a<;Iklamada bulunmu§tUr : Bu, Hz. 
Peygamberin Kudiis'e gittigi gece kendi gozleriyle gordiigii bir tema-
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§a: idi. (Buhari, Tirmizi, Nesei). Said :ibn Mansur, Hz. Abdullah :ibn, 
Abbas'm bu ac;1klamasmi naklederken §U kelimeleri de eklemi§tir: Bu; 
rii'yalarda gorUlen bir tema§a degildi. Said :ibn Mansur ba§ka bir se
nedle Hz. Abdullah :ibn Abbas'm §U sozlerini de nakletmi§tir. Bu keli
meden, Kudtis yolunda 'Rasulullah (s.a.) a gosterilen tema§a kasdedil
mi§tir. 

~imdi gelelim Hz . .A.i§e (r.a.) ile ilgili hadiseye. Aslmda Hz. Ai§e'-
ye ait oldugu soylenen bu hadis sened bak1mmdan c;ok zayiftlr. ]du-

1 
j 

hammed :ibn Ishak bunu §U kelimelerle nakletmi§tir : Ebubekir . aile- v 
sinden baz1 kimseler (veya bir ki§i), bana Hz . .A.i§e'nin §oyle dedigini 
nakletmi'§lerdir: Bu gibi kelimelerle anlat1lan bir hadisin, kaynagmm 
mechul oldugu ortadad1r. Boyle mec;hul senedli bir hadisin, mutlaka 
Hz. .A.i§e'ye ait oldugu nasll soylenebilir? Buna kar§l c;ok daha saglam 
.senedlerle bizzat Rasulullah (s.a.) m ifadeleriyle anlatllan rivayetler 
nas11 reddedilebilir? Bu rivayetler dogru ve kuvvetli pek c;ok senedle 
son derece guvenilir ve gec;erli hadis kitablarmda Hz. Enes :ibn Malik, 
Hz. Malik :ibn Sa'saa, Hz. Ebu Hureyre, Hz. Ebu Said el-Hudri, Hz. Ebu 
Zerr el-G1fari, Hz. ~eddad ibn Evs ve diger muhterem sahabeler tara
fmdan naklolunmu§tur. Bizzat Hz . .A.i§e'nin bir rivayeti var ki, Bey
haki taraJfmdan muttass1l senedlerle naklolunmu§tur. Bunlarda §U ay
rmtilara rasthym;:um: :isra'mn ertesi sabah Hz. Peygamber (s.a.) gece 
gec;irdigi tecriibeyi anlatlyordu. Bu hikayeyi anlatmas1 uzerine kendi
.sine iman etmi§ olanlardan birkac; ki§i murted (dininden dondu, do
nek) oldu. Bu §ah1slar bu haberi Hz. Ebubekir (r.a.) e getirdiler ve : 
Baksana arkada§m ne diyor? 0, bu gece Kudtis'e gotiiriildugunu soy
luyor, dediler. Hz. Ebubekir : 0, oyle mi diyor, diye sordu. Onlar; evet, 
dediler. Hz. Ebubekir dedi ki : Eger 0 oyle diyorsa dogrudur. Onlar : 
Onun aym gece Kudus'e gidip sabah dondugu yolundaki ifadesini de 
mi dogru buluyorsun? diye sordular. Hz. Ebubekir dedi ki : Ben sabah, 
ak§am onun okten gelen haberlerini tasdik ederim. ~imdi \Hz. :Ai§e'- V 
nin bu ifadesini goz onunde bulundurursak, daha once zikrettigimiz 
senedi mec;hill rivayetinin dogru oldugunu soyleyebilir miyiz? 

Mi'racm Hakikat1 

Mi'rac vak'as1 aslmda zamanm akl§Inl degi§tiren · ve tarih sayfa
lanna gec;ici iz b1rakan, insanhk tarihinin en buyiik olaylanndan bi
ridir. IMi'racm asll onemi, keyfiyetinde veya mahiyetinde degil, guttu
gu amac;, hedef ve dogurdugu sonuc;lardadlr. 

Gerc;ek §U ki, uzerinde ya§amakta oldugumuz dunya~ denilen ge-
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zegen, Cenab-1 Allah'm u~suz bucaks1z rnuhte§em saltanatrmn ~ok ku-· 
~iik bir boliimiidiir. Buraya gonderilen peygarnberlere bir bak1rna Ge
ne! vali, vali veya kaymakarn diyebiliriz. Aslma baklllrsa, diinyevi hii
kumet ile ilahi saltanat arasmda biiyiik fark vard1r, bunun icablan da 
farkhdlr. Qiinkii diinyevi bir hiikurnette vali ve kaymakam sadece 
miilki amir oluyorlar ve sadece -idar1 i§lerle ilgilenirler. Halbuki ilahi 
saltanatta vali veya kayrnakarn Slfatmdaki peygarnberler insanlara En 
Biiyiik Hiikiirndar'a tabi olrna, O'nun ~rnirlerine gore hareket etrne, iyi 

· ahlak ve karaktere sahip olrna, insanhgm yolunu aydmlatan hakiki 
ilim ve irfam yayma, kiiltiir ve rnedeniyetin altm usullerini ogretrne 
§ekillerini gosterirler. Fakat yine de her ikisi arasmda bir benzerlik 
vard1r. Diinya'da rnerkezi hiikurnetler ancak giivendikleri ve i§in ehli 
olarak tamd1klan ki§ilere v~lilik gorevi verirler. :Bu gorevi iistlenen va· 
lilere idarenm i~ rnekanizrnas1 anlatlllr, hiikiirnetin giittiigii genel po
litikasi anlatlhr ve alelade vatanda§lann bilernedigi bir taklrn devlet 

\ sulan anlatlhr. Allah'm saltanatl da hernen h~men aym ~izgilerde bu
/ lunur. Burada da Allah Teala'mn en giivendigi ki§ileri peygarnberlik 

mertebesine yiikseltilir. Ve bu makarna getirildikten sonra bizzat Al
lah onlara ilahi nizarnm nas1l kurulrnu§ oldugunu ve nas1l ~ah§t1gm1 
g6sterir. Allah, onlara diger insanlann bilrnedigi ve bilmelerinde de 
herhangi fayda bulunmayan Kainatm baz1 s1rlanm 8.§ikar -eder. Me:.. 
sela, Hz. ibrahirn'e yeryiizii ve gokteki i~ diizen hakkmda bllgi veril
di (En'arn, 75). Aynca Hz. ibrahirn'e Oliileri nas1l dirilttigi de gosteril
di. (Bakara, 260). !Hz. MU.Sa, Tur dagmda Allah'm tecellisini ve nuru
nu gordii. (A'rat, 143) Hz. Musa aynca ozel bir kulla dola§tlnldl ki, Al
lah'm iradesine gore din ve diinya i§lerinin nas11 yap1ldigm1 gorebilsin . 
. (Kehf, 60-82). Rasulullah (s.a.) da benzeri tecriibelerden ge~irildi. Ra
-sillullah (s.a.) bazan Allah' a yakm olan rneleklerden birini a~Ik bir 
bi~imde gokte goriiyordu. (Tekvir, 23)", bazan da melek kendisine ara-
larmda iki yay katlar rnesare bulunrnayacak derecede yakm oluyordu. 
(Necrn, 6-9), bazan aym rnelek Rasulullah'I maddeler alerninin son 
haddi olan Sidret el-Miinteha'ya gotiiriiyor ve orada RasUlullah, Al
lah'm biiyiik i.~aretlerini goriiyor (Necrn, 13-18). Fakat Mi'rac, sadece 
gozlem ve incelemedEm ibaret degildi ve bunun onemi ~ok daha bii
yiiktii. Mi'rac1 · §oyle bir olaya benzetebiliriz : En Biiyiik Hiikiimdar ta'
yin ettigi 'vaiisini ~ok onernli bir tarihte Ba§kent'e davet edip kendisi
ne baz1 gorevler veriyor ve bu arada kendisine baz1 tenbih ve direk
tiflerde de bulunuyor. i§te Hz. Peygamber (s.a.) de bu §ekilde Cenab-1 
Allah'm huzuruna ~agmld1. Zira islarni davet, bir doniim noktasma 
gelmi§ti ve bu noktada RasUlullah (s.a.) a baz1 ozel gorev ve direktif
ler verildi. 
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~imdi biz, ak1llara durgunluk veren bu miidhi§ Mi'rac yolculu
gunun ayrmtlh olarak yer ald1g1 hadislerin ozetini sunmaga ~ah§a
caglz. Bundan sonra Rasulullah'm Mi'ractan dondiikten sonra Ce
nab-1 Allah tarafmdan diinyaya iletmek iizere ne mesaj getirdigine 
deginecegiz. 

Bilindigi gibi, Rasillullah (s.a.) m peygamberlik makamma geti
rilmesinden itibaren on iki y1l ge~mi§ti. Ya§l elli iki idi. Giinlerden 
birinde Ka'be'de uyurken Cebrail (a.s.) gelip kendisini uyand1rd1. 
Rasulullah (s.a.) heniiz uyku sersemliginde iken Ze~zem'e goturiil
du ve orada Cebrail tarafmdan gogsu yanld1. . Cebrail 'Rasulullah'm 
gogsunlin i~ini Zemzem suyuyla Yikad1 ve ilim, metanet, zeka, iman 
ve itimat ile doldurdu. Cebrail bundan sonra Rasulullah'a binmesi 
i~in rengi beyaz, boyu merkebden buylik ve katlrdan biraz ku~uk bir 
hayvan getirdi. Bu hayvan yildmm gibi kO§Uyordu, her adlml bir go
fU§ mesatesi kadard1. Bu sebeple bunun ad1 ccBurak)) idi. Ge~mi§te

ki peygamberler de yolculuklarmi bu hayvanla yaparlard1. Rasulul
lah bu hayvana binerken hayvan irkildi. Cebrail ccBurak>>a §Oyle 
dedi : Hey, ne yap1yorsun, }1uhammed gibi buyuk bir §ahsiyet §im
diye kadar senin ustUne binmemi§ti, dedi ve ok§adi. Burak da utan -
tan terledi. Once Rasulullah, daha sonra Cebrail bu hayvana hindi--- . ler ve yola koyuldular. Ilk durak Medine idi, burada Rasulullah hay-
vandan inip namaz k1ld1. Cebrail dedi ki : Siz hicret edip buraya ge
leceksiniz. ikinci durak Tur dag1yd1; 'ki burada Hz. Musa, Allah ile V 
konu§mU§tu. U~lincu durak, Hz. isamn dogdugu Beyt el-Lahm idi. 
Dorduncu durak Kudlis'tu . ki Burak'm uc;u§u burada son buldu. 

Mi'rac yolculugu s1rasmda seslenen bir ki§i; buraya gel, dedi. 
Rasulullah o tarafa hi~ tenezzUl etmedi. Cebrail dedi ki : Bu, sizi 
Ya_hudilige ~agmyordu. Biraz sonra ba§ka bir ses geldi; bu tarafa gel·, 
Rasulullah o tarafa da ba§ml ~evirmedi. Cebrail; bu, Hiristiyanhga 
davet ediyordu, dedi. Bundan sonra ~ok suslu plislu ve §Uh bir ka
dm geldi ve Rasulullah'I kendisine ~ag1rd1. Rasulullah ondan da yuz 
~evirdi. Cebrail, bu kadmm ccdiinya» oldugunu . soyledi. Bundan son
ra Rasulullah ya§h bir kadm ile kar§tla§tl. Cebrail dedi ki; _diinya
nm geri;JLe kalan omr_unu bu kadmm omrune kiyaslaYJn. Daha sonra 
bir ki§i daha geldi ve o da, Rasulullah'm dikkatini ~ekmek istedi. 
Rasulullah onu da b1raktl. Cebrail dedi ki : Bu, · §eytandi ve seni yo-
lundan aYlrmak istiyordu. , 

Kudlis'e vard1ktan sonra Rasulullah Burak'tan indi ve ipini di
ger peygamberlerin baglad1kian yere bagladt Rasulullah (a.s.) Hz. 
SilleYITIB.n'm tapmagma girdi. (Bu tapmak o s1ralarda harabe ha-
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linde idi, ama izleri mevciiddu ve Bizans imparaforu Jiistinianus 
buraya bir kilise in§a ettirmi§ti). Rastilullah orada, diinyamn kuru
ln§undan kendi zamamna kadar gorevlendirilmi§ olan peygamberle
ri gordii. Rasulullah var1r varmaz bu peygamberler namaz ic;in saf 
diizenleyip ve kendilerine imamet edecek birini beklediler. Cebrail, 
Hz. Peygamberi elinden tutarak one gotiirdii. Rastilullah biitiin pey
gamberlere imamhk yaptl. Bundan sonra Hz. Peygambere iic; kap 
getirildi. Birinde su, ikincisinde siit, uc;tincusiinde §arap . vard1. Ra
stilullah siit dolu kab1 ald1. Cebrail kendisini kutladi ve dedi ki; siz 
f1tratm yolunu buldunuz. 

Bundan sonra Rasulullah'a bir merdiven takdim edildi; ve Ceb
~ rail bununla Rasulullah'l semaya gotiirdii. Arapc;a'da merdivene «Mi'

racn denilir ve bu sebeple biitiin bu olaya «mi'racn denilmi§tir. 
Rastilullah ilk semaya varmca kap1smm kapal1 oldugunu gordii. 

Nobetc;i melekler; kim geliyor, diye sordular Cebrail (a.s.) kendi is
mini soyledi. Melekler; seninle beraber olan ki~dir? diye tekrar sor
dular. Cebrail; Muhammed, dedi. Kendisinin c;agmllp c;agmlmadlgl
m sordular. Cebrail ; evet, dedi. Bunun .uzerine kap1 a~1ld1; ve Hz. 
Muhammed muhte§em bir §ekilde kar§Ilandl. Burada Rastilullah; 
melekler, insanlarm rtihlan ve o s1rada orada haz1r bulunan biiyiik 
§ahsiyetlerle tam§tmldl. Aynca burada miikemmel ve ihtiyar bir in
san ile de . tam§tlnldl. Bu zat, boyu posu ve viictid yaplSl itibanyla 
eksiksiz bir insand1. Cebrail kendisinin Hz.Adem (a.s.) oldugunu soy
ledi; yani sizin atamz. Bu zatm sagmda ve solunda pek c;ok ki§i var
dl. Hz.Adem kendi sagma baktlg1 zaman seviniyor, soluna baktlg1 
zaman da iizilliiyor ve aghyordu. Rastilullah : Mesele nedir? diye sor
du. Cebrail dedi ki : Bunlar insan 1rk1d1r. Hz.Adem, sa~ndaki iyi ve 
diiriist insanlan gorerek seviniyor, ama solundaki kotii ve sap1k ev
ladlarml gorerek aghyor. 

Bundan sonra Rastilullah'a her §eyi ayrmtlll bir bic;imde. inceleme 
imkam verildi. Rasulullah bir yerde c;iftc;ilerin tarlalarda c;ah§tlgm1 
gordii. Bu c;iftc;iler ne kadar mahsul dev§iriyorlar idiyse, mahstil o ka
dar biiyiiyordu. Rastilullah, bunlarm kim oldugunu sordu. Dediler ki: 
Bunlar, Allah yolunda cihad edenlerdir. 

Rastilullah daha sonra baz1 kimselerin ba§larmm ezilmekte oldu-

) 
gunu gordii. Bunlann kim oldugunu sordu. Dediler ki: Bunlar, na
maz ic;in ag1r hareket ediyorlard1 ve namaz ic;in ba§lanm kald1rm1yor
lard1. 

Rastilullah (a.s.) yamall elbiseler giymi§ olan baz1 kimseleri gor
dii. Bunlar hayvanlar gibi ot yiyorlard1. Rastilullah '(s.a.) bunlarm 
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k:im oldugunu sbrdu. Dediler ki : Bunlar mallarmdan zekat veya sa
. daka vermiyorlardl. 

Hz.Peygamber (a.s.), bir ki§inin agac; ve tahtalar toplamakta ol
dugunu_ ve bunlan kald1rmakta giic;liik c;ektigi zaman, bunlara daha 
c;ok tahta eklemekte oldugunu gordii. Rasulullah bu ki§inin kim oldu
gunu sordu. Dediler ki: Bu adam emanet ve mesuliyetin yiikiinii t.a
§Iyamiyordu, fakat bunlan azaltmak_ yerine daha da artt1rd1. 

Hz.Peygamber bundan sonra baz1 kimselerin dil ve dudaklarmm 
makaslarla kesilmekte olduguna tamk oldu. Bunlarm kim oldugunu 
sordu. Dediler ki : Bunlar dedikoduculard1r ki, serbestc;e konu§uyor ve 
fitne yarat1yorlard1. 

'Rasulullah bir yerde, bir ta§ta kiic;iik bir delik gordii. Bu delikten 
kocaman bir boga <;Iktl, daha sonra aym delige donmek istedi, ama 
giremedi. Rasulullah, meselenin ne oldugunu sordu. Dediler ki : Bu 
fitne yaratan sorumsuz bir ki§idir ki, once dii§iiniip ta§mmadan bir 
§ey soyliiyor veya fitne yarat1yor, ama sonra pi§man olup hatasm1 te
lati etmek istiyor, ama edemiyor. 

Bir ba§ka yerde adarrilar hep kendi viicudlarmm etlerini kesip 
yiyorlardl. Rasulullah (s.a.) bunlarm kim oldugunu sordu. Dediler ki: 
Bunlar ba§kalarma dil uzatlyorlar ve onlarla alay ediyorlardl. 

Bu adamlarm yanmda baz1 diger kimseler vard1. Bunlarm tlrnak
lan bak1rdand1 ve kendi ag1z ve gogiislerini doviiyorlardl. Rasulullah 
(a.s.) bunlann kim oldugunu sordu. Dediler ki: Bunlar insanlann ar
kasmdan konu§uyor ve namuslanna leke siirmek istiyorlardl. 

Baz1 diger kimseler vard1 ki, dudaklan develer gibiydi ve bunlar 
ate§ yiyorlard1. Rasulullah (s.a.) bunlarm kim oldugunu sordu. Dedi
ler ki: Bunlar yetimlerin mallanm yiyorlardL 

Bundan ~onra baz1 diger kimseler goriildii. Bu adamlarm bir ta
rafmda gayet giizel ve temiz et vard1, ama diger tarafta c;iiriimii§ ve 
kok~§mU§ et vard1. Bu adamlar iyi eti b1rak1p kotii eti yiyorlard1. Ra
sUlullah (s.a.) dedi ki; bunlar kimlerdir? Dediler ki; bunlar kendile-

. rine helal olan kbca ve kanlarm1 b1ra~1p, zina yapan ve haram olan
larla nefislerini tatmin eden erkek ve kadmlardlr. 

Rasillullah bundan sonra gogiisleriyle as1h kadmlan gordii. Ra
sulullah, bunlann kim oldugunu sordu. Dediler ki: Bunlar kocalarma 
onlardan olmayan c;ocuklan musallat eden kadmlard1r. · 

Bu gozlemler s1rasmda Rasulullah bir rqelekle bulu§tu. Bu melek 
Rasulullah'a c;ok soguk davrand1. Rasulullah Cebrail (a.s.) 'e sordu : 
~imdiye kadar gorii§tiigiim biitiin melekler giiler yiizlii ve nazikti, 
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ama bu melek ~ok s~rt ve kaba davramyor. Bunun sebebi nedir? Ceb
rail (a.s.) dedi .ki; o giilmez ki, cehennemin bek~isidir. Bundan sonra 

. Rasulullah, Cehennemi gormek istedi. Cebrail (a.s.) derhal Rasulullah 
(s.a.) m goziiniin perdesini ~ekti ve Cehennem biitiin deh§etiyle gozii
niin oniine geldi. 

I 

Bu safhadan ge~tikten sonra Rasulullah (a.s.) ikinci semaya var-
dl. Burada tam§tlnlan ileri gelen ve miimtaz §ahsiyetler vardt : Hz. 
Yahya ve Hz. isa (a.s.) . 

U~iincii semada Rasulullah (a.s.) oyle bir §ahsiyetle tanl§tlnldt 
ki, kendisi yakt§Ikhllgt baktmmdan ylldtz gibi olan diger insanlarm 
yamnda, bir dolunay gibiydi. Kendisinin Hz. Yusuf (a.s.) oldugunu 
ogrendi. . 

Rasulullah (a.s.) dordiincii semada Hz. idris (a.s.), be§inci se
mada Hz. Harun ve altmc~ semada Hz. Musa (a.s.) ile tam§tl. Rasu
lullah (a.s.) yedinci semada goz kama§bnct ve muhte§em bir saray 
gordii. Bu saraya melekler girip ~1ktyorlard1. Burada Rasulullah (a.s.) 
kendisine -c;ok benzeyen muhterem bir zatla mii§erref oldu. Kendisi
nin Hz. ibrahim (a.s.) oldugunu ogrendi. 

Bundan sonra Rasulullah (a.s.) daha ~ok yiikseldi, ta ki· Sidret 
el-Miinteha'ya vard1...§idret el-Miinteha, Yiice Allah'm Divam ile Mah
luklar Alemi arasmda bir stmrdtr. Bu stmra gelince, biitiin yaratlk
larm bilgisi tiikeniyor. Bunun otesinde ne varsa o gaybdlr, ki bunu 
Cenab-t Allah!tan ba§ka kimse bilmez. Ne bir peygamber ne de bir 
melek. A§agtdan (yerlerden ve goklerden) ne geliyorsa burada kabul 
ediliyor v~ yukardan tAr§-I Mualla) gelenler de buraya teslim edili· 
yor. i§te bu mevkide Rasulullah'a cennet gezdirildi, kendisi hi~ bir 
goziin goremedigi, hi~ bir kulagm duymadtgt ve hi~ bir zihnin .tasav
vur edemedigi nimet ve iJnkanlann Allah'm salih kullarma te'min 
edildigini gordii. 

Cebrail, Sidret eH\1iinteha'da kaldt ve Rasulullah smmn otesi
ne ge~ti. Rasulullah (a.s.) diiz bir yere vardlgmda, Cenab-'1 Allah't 
biitiin celali ve cemaliyle gordii. Aralannda · ge~en konu§mada Cenab-I 
Allah tarafmdan §U emirler v~rildi : 

1) Giinde elli vakit nam.az kthnmast farz olundu. 
2) Bakara suresinin son iki ayeti vahyo!undu. 
3) §irk hari~ biitiin giinahlarm affedilecegi belirtildi. 
4) Bir ki§inin iyi amele niyetlendigi zaman hesabma iyi .amel 

yaztldtgt, bu ameli i§ledigi zaman da hesabma on iyi amel yaztldtgt, 
fakat kotii arilele niyetlendigi zaman hesabma hi~ bir §ey yaztlma-

ric 
ti 
Ra 
sir 
lal 
he 
na: 
duj 

top 
dilt 
Bu 



isra. 1) HADiSLERLE KUR 'AN-I KERiM TEFSiRi 4681 

d1g1 ve bunu fiilen i~l.edigi zaman da hesabma sadece bir kotii amel 
yazlld1g1 ifade olundu. 

Hz. Peygamber Cenab-1 Allah'm huzurundan aynld1ktan sonra 
a§ag1ya inince Hz. Musa (a.s.) ile kar§Ila~tl. Hz. Musa, Rasulullah'm 
oa~mdan ge~eni dinledikten sonra dedi ki : Bert israilogullanndan acr 
bir tecriibe edindim. Bana oyle geliyor ki, iimmetin elli vakit namaza 
tahammiil edemeyecektir. Gidin ve namaz say1s1mn azaltllmas1 i~in 

ricada bulunun. Rasulullah (a.s.) tekrar Yiice Allah'm huzuruna ~~k
tl ve namazlarm azaltilmasml rica etti. Namazlardan onu azaltlldL 
Rasulullah donii~te yine Hz. Mlisa ile kar~1la~t1 ve Hz. Musa kendi
sine aym §eyleri soyledi. Bunun iizerine Rasulullah (a.s.) tekrar Al
lah'm huzuruna ~1kt1. Bu defa da on vakit namaz azaltlld1. Boylece 
her defasmda namaz on vakit azaltlld1. En nihayet, giinde be§ vakit 
namaz k1lmmas1 emredildi, bu namazlann elli vakit namaza e~it ol
dugu buyuruldu. 

Doi1ii§te Rasulullah aym merdivenle Kudiis'e indi. Burada yine 
toplu halde bulunan peygamberlerle bulu§tu. Rasulullah (a.s.) ken
dilerine muhtemelen sabah namaz1 klldirdi Rasulullah (a.s.) yine 
Burak'a bindi ve Mekke'ye di::indii. 

Sabah ilk once Rasulullah (a.s.) ar:pca k1z1 Ummiihani'ye ba§m
dan ge~enleri anlatt1 ve evden dl§an ~1krnak istedi. Ummiihani elbi
sesini tuttu ve dedi ki: Allah a~kma bu hikayeyi halka anlatmaym. 
Yoksa onlara sizi alaya almak i~in bir koz daha verrni§ olacaksm1z. 
Fakat Rasulullah (a.s.) : Ben bunu mutlaka anlatacag1m, diyerek ev
den ~1ktl. 

Rasulullah (s.a.), Mescid-i Haram'a vannca Ebu Cehil ile kar§l
la~tl. Ebu Cehil; yeni bir haber var · m1? diye sordu. Rasulullah; var, 
dedi. Ebu Cehil; nedir? Ras1Uullah; ben bu gece Kudiis'e gittim, dedi. 
Ebu Cehil; Kudiis'e mi? diye hayret etti ve ekledi; sen bir gecede Ku
diis'e gittin ve sabah buraya geri dondiin. Rasulullah; evet, dedi. Ebu 
Cehil. dedi ki; milleti toplayay1m m1? Herkesin i::iniinde aym §eyi si::iy
leyebilecek misin? Rasulullah dedi ki; tabii. Bunun iizerine Ebu Cehil 
bagmp, ~agmp herkesi etrafma toplad1 ve Rasulullah (s.a.) m onlar
la konu§masml istedi. Rasulullah (s.a.) herkese, ge~irdigi tecriibeyi an
lattL Mi'rac vak'asm1 dinledikten sonra millet Rasulullah (s.a.) 1 ala
ya ald1. Baz1lan kahkaha atlyor, baz1lan ellerini birbirine vuruyordu. 
Baz1Ian da §a§kmllk ic;inde ba§lanm elleri arasma alrni§tl. Kendi ken
dilerine §byle diyordu : iki ayhk yolculuk bir gecede. Allah Allah. im
kaQslz eskiden senin deli divane oldugunda biraz §iiphemiz vard1, ama 
§imdi inand1k ki, sen gerc;ekten akhm kac;n·rnl§Sm. 

Rasulullah'm Mi'rac ile ilgili anlatt1klan, bir anda biitiin Mekke'-

Tefsir . C. IX. F . 2!!4 
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de herkes tarafmdan duyulmu§ oldu. Bu olay, baz1 miisliimanlarm din
lerinden donmelerine sebep oldu. Fesadg1 ve fitneci ki§iler hemen Hz. 
Ebubekir (r.a.) e gittiler ve kendisine goriin4rde imkans1z olan bu 
olay1 anlatmak suretiyle, Rasulullah (s.a.) a olan giivenini sarsmak 
istiyorlardL Onlara gore1 Hz. Peygamberin sag kolu say1lan Hz. Ebube
kir'in islam'1 terketmesiyle islami hareket tamam1yla <;!bkecektL Fa
~at Hz. Ebubekir (r.a.) in tepkisi tamam1yla degi§ik oldu. Hz. Ebube
kir olayi dinledikten sonra dedi ki: Eger bu olayi gen;ekten Rasulul
lah (s.a.) anlatmi§Sa mutlaka dogrudur. Bunda '§a§Ilacak ne var? Ben 
her gun ona gokten haber geldigini duyuyor, tasdik ediyorum. 

Hz. Ebubekir (r.a.) daha sonra Mescid-i Haram'a geldi. Orada hem 
RasUlullah (s.a.) hem onunla alay eden topluluk vard1. Hz. Ebubekir 
(r.·a.) kendisine gerc;ekten bu olay1 anlatlp anlatmad1gm1 sordu. Ra
sulullah (s.a.) : Evet, dedi. Hz. Ebubekir (r.a.) dedi ki : Ben Kudiis'ii 
gormii§ ve gezmi§imdir. Siz oranm haritasm1 ve plamm bana anlatm. 
Rasulullah (s.a.) hemen oranm plamm ac;Iklad1 ve her §eyi oyle an
la;ttl ki, sanki Kudiis onun goziiniin oniinde idi. Hz. Ebubekir (r.a.) in 
bu taktigiyle 1Mi'rac vak'asm1 yalanlamaya gah§anlar biiyiik bir darbe 
yemi§ oldular. 

Hicaz ve Mekke'den pek c;ok ki§i ticaret ic;in Kudiis'e gidip gelir
lerdi. Kudiis'ii gormii§ olan, ~Rasulullah (s.a.) m anlatt1g1 harita ve 
planm dogru oldugunu kabul ettiler. Fakat bundan sonra da millet 
iyice tatmin olmami§tl ve ba§ka deliller istiyordu. Rasulullah (s.a.) de
di ki : Mi'rac yolculugu s1rasmda ben §U yerlerden gec;tim ve §U kafi
leye rastlad1m. Kafilelerde §U mallar vard1. Kafiledeki develer Burak'1 
goriince s1c;rad11ar ve bunlardan biri filanca vadiye kac;tl. Ben, kafile
dekilere bu deve hakkmda bilgi verdim. Donii§te ben falan yerde fa
Ian kabilenin falan kafilesini gordiim. Herkes uyuyordu. Ben onlarm 
kap1larmdan su ic;tim ve suyun ic;ildiginin i'§aretini b1raktlm. Rasulul
lah (s.a.) bunun gibi baz1 diger §eyler soyledi. Hz. Peygamberin bu soy
ledikleri, daha sonra ad1 gec;en yerlerden gelen kafileler tarafmdan 
dogrulandL Boylece itiraz edenlerin dilleri sustu, ama kalplerinde da
ima bir tereddiid ve ku§kU kald1, ve boyle bir §eyin nas1l olduguna §a§
tllar. Bugiin de pek c;ok ki§inin akh boyle bir olaya ermiyor. 

Mi'racm vukubuldugu geceden sonra iki giin Cenab-1 Allah tara
fmdan Cebrail (a.s.) s1k s1k geldi ve farzolunan be§ vakit namazm sa
atlanm Rasulullah (s.a.) a ac;1klamaya c;ah§tl. Cebnlil ilk once biitiin 
namazlarda RasUlullah'a · imamhk yaptl, daha sonra bunlann saatlan 
ha;kkmda kendisine izahatta bulundu. imam Ahmed, Nesei, Tirmizi, 
ibn Hibban ve Hakim bu rivayeti Hz. Cabir ibn Abdullah'a atfen nak-
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letmi~lerdir. imam Buhari de, namazlann zamam konusundaki izah
lan Cebrail (a.s.) in yaptlgm1 nakletmi§tir. imam Ahmed, Tirmizi, 
Ebu Davud, ibn Huzeyme, Darekutni, Hakim ve Abdtirrezzak da ben
zeri bir rivayeti, Abdullah ibn Abbas'a atfen nakletmi§lerdir ve ibn 
Abdtilberr ile Kadi Ebu Bekr ibn el-Arabi bunu te'yid etmi§lerdir. imam 
Ztihri'ye gore Hz. Orner ibn Abdiilaziz'in yamnda Hz. Urve ibn Zti
beyr'in, Cebrail'in RasUlullah'a namaz k1ld1rd1gm1 anlatmas1 tizerine 
kendisi hayret i~inde §Unlan soyledi: Urve, dti§tinsene, sen ne soylti
yorsun? Yani Rasulullah, Cebrail'in imametinQ.e namaz rm k1lrm§tlr. 
Urve dedi ki: Ben Be§ir ibn Ebu Mes'ud'dan duydum ve Be§ir de Ebu 
Mes'ud el-Ensari'den duydu, Ebu Mes'ud el-Ensari de bizzat Rasulul
lah'tan duydu ki; Cebrail nazil oldu ve bana (Rasulullah'a) imamhk 
yapt1 ve ben onunla be§ vakit namazlanm1 k1ld1m. (Muvatta', Buhari, 

.Muslim, Abdtirrezzak ve Taberani). 
Mi'rac yolculugundan dtinyaya dondtikten sonra Rasulullah (s.a.) 

m Allah'tan getirdigi mesaj, Kur'an-1 Kerim'in isra suresinde 2-39. 
ayetlerine kadar kay1dh bulunuyor. Bu mesaj1 ele aim ve de bu mesa
jm verildigi, Hicret'ten bir yll onceki mesajlara bakm. Goreceksiniz ki 
bu mesajda, islami ilkeler tizerinde yeni bir devletin kurulmasmdan 
once, Rasulullah ve sahabelerinin ihtiya<; duydu~lan btittin direktifler 
yer alm1§tlr. 

Bu mesajda Mi'ractan bahsedildikten sonra ilk once israilogulla
rmm tarihinden ibret almmas1 istenmi§tir. israilogullan, Mls1r'hlara 
kole olmaktan kurtanld1ktan sonra serbest bir hayat ya§amaya ba§la
d1lar. 0 s1rada onlarm hidayeti i~in Cenab-1 Allah, bir kitab indirdi ve 
kendi hakkmda emir ve direktifin tek kaynagmm yine kendisi oldugu
nu bildirdi. Ne var ki israilogullan, Allah'm bu nimeti i<;in minnet ve 
§tikranlanm bildirmek yerine nankorltik ettiler ve yerytiztinde salih ve 
ISlahat<;1 olmak yerine fesad<;1 ve isyanc1 oldular. Bunun neticesinde 
Cenab-1 Allah, israilogullanm bir defa Babil'lilere ezdirdi ve ikinci de
fa da Roma'll ve Bizans'hlan onlara musallat etti. Cenab-1 Allah bu 
il::ret verici tarihten orneker vererek, miisltimanlarm dogru yolu ancak 
Kur'an-1 Kerim vas1tas1yla bulacaklanm belirtmi§tir. Aynca miislii
manlarm, Kur'an-1 Kerim'e tabi olmalan halinde btiytik miikAfat ala
caklanm da kaydetmi§tir. 

Bu mesajda dikkat <;ekilen ikinci husus da, her insamn kendi amel 
ve ahlak1 i<;in kendisinin sorumlu olu§udur. Bir insamn kendi ameli, 
onun kaderini ta'yin eden ogedir. Eger bit insan dogru yolda ytirtiyor 
ise kendisi i<;in yiirtiyor, yanh§ yolda ytirtiyorsa kendisi i<;ili. Faydas1 
ve zaran hep kendisine aittir. Bu §ahsi mes'uliyet hususunda kimse 
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kimsenin arkada§l veya ortag1 degildir. Kimse kimsenin yliklinli ta~I
maz. Herkes kendi yapt1klarmdan sorumludur. 0 halde salih bir top
lumun her ferdi, kendi §ahsi mes'O.liyetlerini gozonunde bulundurma
lldir. Ba§kalan ne yaparsa yapsm, onlan daha sonra dli§linebilir. Ilk 
cnce kendini dli§linmelidir ve kendisinin ne yapt1gma dikkat etmeli. 
dir. 

Bu mesajda anlatllan lir;lincli husus, bir toplutnun r;okli§li veya 
yok olu§unda en bliyuk rollin, o toplumun list s1mfmm yozla§masma 
ait oldugudur. Balik ba§tan kokar misali bir toplumu mahveden §ey; 
o toplumdaki bliyiik, zengin, soylu ve muktedir ki§ilerin ahlak ve ka
rakterlerinin bozulmas1d1r. Bir milletin batmasmdan once o milletin 
se9kin insanlarl fuhu§, zullim, ahlaks1zhk, yolsuzluk, zina, kumar, hir
Sizhk, soygunculuk, yalanc11Ik ve sahtekarhk yaparlar. Bu kotliliik, 
fitne ve ahlaksizhklar nihayet o toplum ve milletin sonu olur. 0 halde 
kendi kendine dli§man olmayan bir toplum, siyasi iktidarm ve ekono
mik kaynaklarm basit, adi, al9ak ve ahlaks1z insanlann elinde bulun
mamasma dikkat etmelidir. 

Ad1 gec;en mesajda aynca, Kur'an-1 Kerim'in diger · yerlerinde de 
ge§itli vesilelerle dile getirilen bir husO.Sa daha dikkat 9ekilmi§tir. Ya
ni dlinya ile ahiret arasmdaki fark ve bu hususta mlisllimanlann al
masr gereken taVIr. Burada insanlarm sadece bu dlinyada kazanc;, ba
~an ve mutluluklanm arzulamalan halinde kendilerine blitiin bunla
nn ihsan olunacag1, ama sonucun c;ok kotli olacag1 kaydedilmi§tir. Fa
kat gerek bu dlinyada gereks'tl oblir dlinyada kahc1 bir ba§an ve mut-

. lulugun, ancak insanm ahirette sorguya c;ekilecegi ve hesab vermeye 
mecbur olacag1m · gozonlinde bulundurmas1yla mlimklin olacag1 ifade 
olunmu§tur. Dlinyayt seven bir insamn mutluluk ve refah1, gorlinii§te 
yap1c1 ve yararh gorlilliyor. Ancak bu yap1c1 niteliginin arkasmda za
rarll ve tehlikeli yonleri vard1r. Zira dlinyay1 isteyen bir kimse, ahi
rette cevab verme kayg1s1 ta§Imamasmdan dolay1 bir insamn sahip ol
dugu ahlak ve faziletinden mahrum kahyor. Bu fark, dlinyada ahire
te inanan ve inanmayanlar arasmda bariz ve a91k bir bic;imde ortaya 
g1kryor ve hayatm diger safhalannda daha da belirginle§iyor. Ta ki, 
ahirete inanamn hayatl blisblitiin bir ba§an simgesi haline gelmi§
ken, ahirete inanmayanm hayatl tamam1yla bO§ Ve ba§ariSlZ kahr. 

islam Medeniyetinin Temel ilkeleri 

Mesajm giri§indeki bu temel buyruklardan sonra iizerlerinde is
lam toplumu ve Islam medeniyetinin kurulmas1 gereken belli ba§h il-

fsr 

ke 
la 

hd 
il~ 
dil 
ffi l 

Ia1 

h~ 
t ul 
mE 
ce€ 
d~ 

daJ 
ha; 
~<:eJ 

buJ 
liki 
la 

1) 

3) 



l ra, 1) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSiRi 4685 

keler sayilffil§tlr. Bu temel ilkeler say1 itibanyla on ctbrttiir, biz bun~ 
Ian mesajda yer alan Slraya gore a§ag1ya kaydediyoruz: 

1) Tek Allah'm yerine ba§ka varllklarm ilahllgma inamlmama~ 
lld1r. Tap1Iacak, itaat edilecek, kulluk edilecek ve sayg1 gosterilecek tek 
ilah O'dur. _Allah'm dl§mda ba§ka kimseye itaat kabul edildigi tak~ 

dirde kotii sonu~lar dogar ve · kullar Allah'm biitiin bereketlerinden 
mahnlm kahrlar. Halbuki Allah'a tabi olma ve itaat etmenin sonu<;~ 
Ian bamba§kad1r ( 1) 

2) insan haklan babmda ba§ta gelen hak ana-baba l'l:akk1d1r. Ev~ 
ladlar ana~babalanna son derece bagh ve sayg1h olmahd1rlar. Toplu~ 
mun gene! ahlak1 oyle olmalld1r ki; evladlar, ana-babalanndan haber~ 
siz ve onlara sayg1s1z oimamah, aksine onlara iyi muamele etmelidir~ 
ler. Evladlar, anne ve babalarma gereken ilgiyi gostermeli ve ya§lan~ 
d1klan zaman onlara hakk1yla bakmalld1rlar. Zira anne ve . babalan 
da onlar <;ocukken bakml§lardL ( 2) 

3) Toplum hayatmda i§birligi, yard1mla§ma, sevgi, §efkat, sayg1, 
hakk1 bilme ve tamma, herkesin hakk1m verme gibi erdemler Ganh tu
tulmahdlr. Bir akraba, ba§ka bir akrabasma her tiirlii yard1m1 yap~ 
mahd1r. Muhta<; ve <;aresiz bir insan, toplumun kendisine yard1m ede
ceginden emin olmahdlr .. Bir yolcu nereye giderse gitsin, herkesin ken
disini ag1rlayacagmdan veya hi<; olmazsa giiler yiizlii . davranacagm
dan emin olmahd1r ki, kimse hakkmm yenmesinden veya ikendisine 
haks1zllk yap1lmasmdan yakmmasm. insanlar birbirine yard1m eder
ken, bunu bir lutuf · veya ihsan degil, bir vazife ve miikemmeliyet ka
bul etmelidirler. ·Bir insan ba§kalarma herhangi bir yard1m veya iyi
likte bulunam1yorsa Allah'tan af dilesin ve O'ndan kendisinin ba§ka
lanna yard1m etmesini saglayacak bir tak1m imkanlar istesin. (3) · 

(1) Bu sadece <lini bir akide degil<li , aksine Rasulu!lah 'm daha sonra Medine'de kur· 
dugu siyasi ve it,;timai nizamm ilk ve en onemli ilkcsiydi . Bu nizamm temeli za
ten Yiice Allah'm biitiin kainatm rakipsiz olmas1 "e biitiin kainatta O'nun kanun 
larmm get,;erli olmas1 ilkeleri iizerinde kurulmu~tu. 

(2) Bu ilkede islam sosyal diizenin temelidir. islam aile diizeninin odag1, ana ve babaya 
sevgi ve sayg1d1r. Bu temel ilkeye dayamlarak daha sonra ana-babanm haklanm 
belirleyen ~er'i kanunlar t,;•kanldl, uyguland1. Bunlarm ayrmtllan hadis ve f1klh 
kitablarmda vard1r. Aynca !slam toplumunun zihnen ve ahlaken terbiyesiyle miis-

. liimanlarm adab, kiiltiir ve medeniyetine Allah ve Rasul'den sonra en t,;ok hiirmet 
gosterilmesi ger~ken ki~iler olarak ana · ve babanm ehemmiyeti de yerle~tirildi. 

Eoylece !slam'da aile nizflml it,;in sa~lam bir temel saglanm1~ oldu. 
(3) Bu ilkeye dayamlarak Medine'de kurulan islci.m toplumunda Sadakat-1 vacibe ve 

sadakat-1 nafile ile ilgili emir ve kanunlar t,;lkarildl; vasiyet, veraset ve vak1f'm 
ilkeleri belirlendi, ~etimlerin haklarmm kor!lnrnas! i~in tedbirler almw, her koy ve 
kasabada musafir ve yolcularm en az iit,; giin ag1rlanmas1 i~,;in ozel tedbirler almd1-
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4) insanlar kendi servetlerini <;ar-c;ur etmesinler ve yanh§ yol
larda harcamasmlar. Servetlerini sadece gi:isteri§, riya, f1sk u fti.cur ve 
kotU yollarda sarf etmesinler; aksine iyi ve hayrr i§lerde kullansmlar, 
fakir fukaraya yard1m etsinler. Aslmda serveti yanll§ yollarda kullan
mak; Allah'm nimetlerini inkar etmek veya ona nankorluk etmek an
lamma gelir. Servetlerini bu §ekilde har vurup harman savuranlar §ey
tamn karde§leridir. Salih ve temiz bir toplum bu tur israt ve yolsuz
Iuga dur demelidir. 

5) insanlar para konusunda tutumlu davranmalld1rlar. Ne ser
vetin birkac; elde toplanmasma veya topraga gi:imtilmesine sebep ola
cak kadar cimri olsunlar, ne de hem kendi hem toplumun bireylerinde 
yap1lmas1 gereken harcamalan yapmama ve yap1lmamas1 gereken har
camalardan sakmmama hissi varolmalld1r. (4

) 

6) Cenab-1 Allah'm kendi nzkm1 dag1tmak amac1yla kurdugu ni
zam, insanlai'm yapay tedbirleriyle onlenmesin veya engellenmesin. 
Cenab-1 Allah nzkm dag1t1m1 konusunda az veya c;ok, kli<;iik veya bli
yuk gibi farklara yer vermi§tir; bunu e§it bir dtizeyde tutmaml§tlr. 
Bu farkllllgm hikmetini yalmz Allah biliyor. Onun igin dogru ve uy
gun bir ekonomik duzen Allah'm koydugu bu kurala ters degil, uygun 
olmalld1r. Tabii, e§itsizlik veya dengesizligi sun'i §ekilde e§it hale ge
tirmeye c;ah§mak ya da bu dengesizligi a§m u<;lara gi:iturmek yanll§
hr. (5) 

Buna ilfweten, ahlaki terbiye ve diger usullerle bi.itiin toplumda comertlik, yardtm
la~ma, i~birligi, sevgi, sayg1 ve sakatlar ile hastalarm bakmuyla ilgili kurallar 
yerle§tirildi. Buna gore insanlar, resmi kanunlara bakmakslZln kendi vicdanlarma 
gi:ire insanctl gorevlerini yerine getirecek kadar bilinr;lenmi§ oldular. 

(4) Medine'deki toplumda bu kurala son derece riayet edildi. Bir yanclan savurganhk 
ve liiks ya§anh kanunen yasaklandt. Diger yandan da a~m . tiiketim onlenmeye 
r;ah§tldt. Sadece bu degil devlet, kendi servetlerini iki elle, hesabstz kitabstz har
camaya r;ah~anlar ir;in bazt klSltlamalar getirdi ve bu gibi savurganhkta bulurian
larm mal ve topraklarmm zabti ir;in kanunlar r;tkanldl ve uyguland!. Bunun yam 
stra toplum oylesine bilinr;lendirildi ki, luzumsuz israf oldugu zaman kamu oyun
dan sert tepki gelebiliyordu. Ahlak kurallarmm ogretilmesi sayesinde insanlar da 

· servetlerini gereksiz yerde harcamaz oldular. Aym ~ekilde cimriligin onlenmesi 
ir;in de hem kanunlara ba~ vuruldu hem halk bunun kotti neticeleri hakkmda bi
linr;lendirildi. Zaten bu egitim ve bilinr;lendirilme sayesindedir ki; bugi.in islam top
lumunda cimriler ile pintiler ve karaborsac1lar ile stokr;ular diger toplumlara na
zaran en r;ok hor goriilen ki~ilerdir. 

(5) · Bu maddede onemli bir doga kanununa i~aret edilmi~tir. Bu doga kanunu Medine 
toplumunda oylesine tabii bit ~kilde kabul edildi ki; rlZik dagthmt ba§ka bir de
yimle gelir dagtlimt ve liretim kaynaklar1 arasmdaki farkhhk, kesinlikle bir adalet
sizlik veya e§itsizlik olarak kabul edilmedi. Bu sebeple Medine toplumunda fakir
lerle zenginler arasmdaki farkm kaldmlmas1 veya stmflardan armrnJ~ bir toplumun 
kurulmast ir;in hir; bir c;ah§ma veya r;abaya gerek duyulmadt. Bunun yerine, daha 
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7) Nesillerin dogup bi.iyiimesinin, yemek yiyen ki§ilerln artma
Slyla mali ve gelir kaynaklanmn azalacag1 veya yeti§emeyecegi dii§iin
cesiyle durdurulmas1 bi.iyiik bir hatad1r. Bu dii§iince ve kayg1 ile, do
gan ~ocuklan oldi.irenler zannediyorlarki, nzlk veya gelir dag1hm1 ken
dilerinin ellerindedir. Halbuki nz1k veren, insanlan di.inyaya yerle§
tiren Yiice Allah't1r. cenab-1 Allah nas1l diinyaya §imdiye kadar ge
lenlerin nzkm1 vermi§se; bundan sonra da gelenlere yiyecek, i~ecek 

te'min edecektir. Ni.ifus ne kadar artlyorsa, Cenab-1 Allah gelir kay
naklanm da o kadar arttmr. Onun i~in insanlar, Allah'm yarat1c1hk 
i§lerine kan§mas1nlar ve §artlar ne olursa olsun, nesilleri budama, yok 
etme yollarma gitmesinler. (6

) 

8) Zina, kadm-erkek ili§kilerinin en yanh§ §eklidir. Zina sadece 
yasaklanmamahd1r, aynca kadm ve erkeklerin buna si.iri.iklenmelerini 
mi.imkiin k1lan bi.iti.in sebepler ortadan kaldmlmahd1r. (7). 

9) Cenab-1 Allah, insan hayatmm hi.irmete lay1k bir §ey oldugu
nu belirtmi§tir. Onun i~in, bir insan ne kendi canma k1yabilir ne de 
ba§kalanmn camna. Allah'm koydugu bu yasak ancak Allah'm bir em
rinin yerine getirilmesini icabettiren §artlarda ortadan kalkabilir. Boy
le bir durumda, ancak i§in icab1 oldugu kadar cana klyllmah veya kan 
dokiilmelidir. Oldiirme i§inde her ti.irli.i israf veya ifrat yasaktlr. 
Mesela intikam almak i~in, esas su~lularm d1§mda ba§kalarmm oldu
ri.ilmesi caiz degildir. Su~lunun eziyet ve i§kence edilerek oldiiri.ilmesi, 
ya da oldiiri.ilmesinden sonra oliisune sayg1s1zhk yap1lmas1 ve buna 
benzer diger hareketler de kesinlikle yasaktlr. (8

) 

once bahsetti~imiz ii~. dart ve be~inci ilkeye dayamlarak ferdlerin ahlill a~1dan 

terbiye edilmesine ~h~lld1. Bu terbiye sayesinde ferdler , gelir veya servet da~ili

mmdaki farkm herhangi bir adaletsizlikten kaynaklanmad1~na inanmaya ba~ladllar. 

Bu ferdler aym zamanda bu farklarm bir~ok ahlaki , manevi ve kiiltiirel faydalar1 
oldugunu da kabul ettiler. 

(6) Ge~mi~ ~aglarda ve ~a~m1zda da ekonomik ve sosyal sebeplerden dolay1 kiirtaj 
veya aile planlamasma ba~vurulmasma bu madde boylece siinger ~ekmi~ oluyor. 
Eski devirlerde a~hk ve k1thk bebeklerin Oldiiriilmesine yol a~1yordu. (;ag11ruzda 
ise, ~e~itli sloganlar altmda kiirtaj te~vik ediliyor. Fakat Mi'racm bu mesajmda 
diinyanm nesillerini tiiketmek i~in olumsuz yollara ba~vurmaktansa iiretim yol ve 
imkanlarm1 artt1rmas1 isteniyor . 

(7) Bu kural daha sonra islam hayat nizarrumn temel ilkeferinden biri haline geldi. 
Buna gore islam toplumunda zina, agrr ceza davas1 oldu. Zinamn onlenmesi i~in 
.crtiinme. (ba~ ortiisii veya r;:ar~af) kurallar1 konuldu. Fuh~a yol a~acak her tiir· 
Iii miistehcen fiil, hareket ve yaym yasakland1. Sarap ve miizik, dans, gosteri, hey
kelcilik ve ressamhkla ~ehvani hisleri kabartan yollar kapabld1. Aynca oyle bir 
izdi va~ kanunu ~lkanldl ki; bununla nikah kolayla~b ve zinamn toplumsal sebep
leri ortadan kalkh. 

(8) Bu ilkeye gore lslam hukukunda cinayet ve intihar yasakland1. Taarrimiiden oldiir
me su~ say1ld1. Hataen (sehven) oldiirme i~in diyet kurah getirildi . KaU-i bi'l-Hak 
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10) Yetimlerin menfaati, onlar kendi kendilerini besleyecek hale 
gelinceye kadar korunmalld1r. Yetimlerin mallan, menfaatlarma ayki-
n bir §ekilde kullamlmamall ve harcanmamalld1r. (9

) · 

11) Soz; ister bir ferd ister bir millet tarafmdan verilsin, tam ola
rak yerine getirilmelidir. Taahhiid, muahede, miitareke veya anla§ma
nm ihlali ic;in Allah katmda biiyiik azab vard1r. (1°). 

12) 01\!ii ve ag1rllk aletleri ve birimleri iyi ve hilesiz olmahdlr. 
All§ veri§te hi\! bir hile ve kotiiliik yapilmamalldlT. {' 1

) . 

13) insaillar, dogTu veya uygun oldugunu bilmedikleri bir §ey 
·veya ki§inin pe§inden ko§mamahdirlar. in.sanlar kendi fiil ve sozleri
ne iyice dikkat etmeli ve ona gore kendilerine c;eki diizen vermelidir
ler. Zira, ahirette kendi gordiikleri, duydukln ve goniillerinde ta§ldlk
lan niyet, fikir ve kararlan hakkmda cenab-1 Allah'a hesab vermek 
zorunda kalacaklard1r. (1 2) 

14) insanlar yeryiiziinde zalim, gaddar ve magrur olmamahdtr
lar. Kasthp, bobiirlenmemelidir. Zira, insan kas1larak ne ayagmm al-

(vacib olan oldiirme) be§ §arta . bagland1. Bir. taammUden oldiirme su~unu i~le

mi~ olan ki~i; iki, aleyhlerine sava~ a~ilmas1 gereken, din in yayJlmasm1 engelle
yen ki§iler grubu; iic;, evli alan bir erkek veya kadmm zina yapmalan; dart, islam 
devletini devirmeye c;ah§an bir grup ve be§; mUsllimanhktan donen bir ki§i. Bu suc;
lan i§leyenler Kad1'nm karfmna gore i'dama mahkum olabilirler. Bw1un i~in de 
muayyen kanun ve kurallar konuldu. 

(S') Bu da sadece bir ahlak kurah olmayip, islam devletinin gerek hukuki gerekse idari 
sahalanna giren bir kanun ve ilke idi. Bunun ayrmt1lan da hadis ve flklh kitap
lannda vard1r. Aynca . devletin , gene! olarak kendi kendine bakacak durumda, ol 
mayanlara, mesela dul, ya§h, sakat ve ma'lullere bakrnas1 da gerekli kilmdJ . 

(10) Bu . da sadece islam ahlak nizammm miicerred ilkelerinden biri olmay1p, ilerde is
lam devletinin hem ic; hem dJ§ politikasmm temelini te~kil eden gene! bir kural 
haline sokuldu. 

01) Bu ilkeye gore !slam devletinde geni~ bir tefti~ ve kontrol sistemi geli§tirildi. Polis 
ve be!ediye te§kilatlan bu ilkeye riiiyet ederek c;ar§J, pazar, borsa ve ticaret. 
merkezlerini geni§ bir §ekilde denetim altmda tuttular. ilgili kurulu§ ve elemanlar; 
hem olc;ii ve tarb aletlerini kontrol ediyor, hem ah§ - veri§te a§m kar. stokc;uluk. 
karaborsacJhk ve hileli mallarm satJ§ll1l iinlemeye c;ah~Jyorlardi. Bu noktadan ha
reketle, hlikumetin kendi ekonomik politikasmt tesbit ederken her tiirlii haksrzhk 
ve ada.letsizligi ortadan kaldrrmas1 hayati ilkelerden biri haline getirildi. 

(12) Bu kurala gore miisllimanlarm tahmin , ktyas veya zan yerine ilim ve irfanla yolla
nm tesbit etmeleri istenmi~tir. Ahlak, hukuk, mlilki idare, siyaset ve egitim ni
zammda ilme ve irfana dayamldtgi .takdirde bir~ok hata ve yamlgtdan kurtulmak 
mlimklindlir. islam toplumu, k1yasa ve tahmine dayamlarak i~lenebilecek bir~ok 
hata ve ugran1lacak zararlardah kurtanlm1~lardrr .. Ahlak alamnda k1yiis ve ha
yaldan kurtulmas1 ic;in kimseye mesnedsiz iftira ve ithamda bulunulmamas1 isten
mi~tir. Hukuk sisteminde de yapilmasi gereken blitlin tahkikat yaprlmadan kim
senin suQlanmamast emrolunmu§tur. Soru~turma ve kovu~turma i~in de bu kural 
gec;erlidir. kimse suc;suz yere kolluk kuvvetleri tarafmdan gozaltma ahnmamal\ vc 
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tmdaki toprag1 y1rtabilir ne de gururlanarak ytikseklikte gokleri ge~e
biliL (1 3). 

i§te Rasulullah (s.a.) Mi'racta Cenab-1 Allah'tan ald1g1 ve dunya
ya getirdigi mesaj bu ilkelerden ibaretti. Ve Rasulullah (s.a.) m k1sa 
bir sure sonra Medine'ye ge~ip uzerinde islam toplumu ve devletini 
kurdugu altm ilkeler bunlard1. 

Mi'racm Bir Ba§ka Cephesi 

Mi'racm bir ba§ka cephesi de var ki, . bunu bu bahsimizde ele al
mamlz yerinde olacakt1r. Bunu a§ag1da belirtmeye ~ah§acag1z : 

Kur'an-1 Kerim'in Necm suresinde Rasulullah (s.a.) m Hz. Cebra
il'i ilk kez as1l §ekliyle gordtigune dair ma'lumat vard1r. Bu surede Ceb
rail'in ilk once ufukta gortildugu, daha sonra Rasulullah (s.a.) a iki 
yayhk bir mesafeye kadar yakla§tlgl ve o s1rada kendisine Allah'tan 
vahiy getirdigi kaydedilmi§tir. Bundan sonra §byle denilmi§tir : 

((Rasfl.l'un kalbi, gordugunu tekzib etmedi. ~imdi siz, onun gordti
gu §eye kar§l kendisi ile mticadele mi edeceksiniz?)) (Necm, 11-12) 

Yani Rasulullah (s.a.), uyamk iken ve gun l§lgmda ge~irdigi bu 
tecrubeden sonra bunun bir bakl§ hatas1, hayal veya ~eytan'm bir hi
lesi oldugunu du§unmedi. Rasulullah (s.a.) bu melegin Cebrail oldu
gu ve getirdigi mesajm :Allah tarafmdan inen bir vahiy oldugu konu
sunda herhangi bir §Uphe veya tereddude kap1lmad1. 

~imdi akllm1za bir soru geliyor. Hz. Peygamber (s.a.) ge~irdigi bu 
fevkalade tecrtibe hakkmda neden herhangi bir §tipheye veya tered
dtide kap1lmad1? Neden, bir an i~in duraklay1p gorduklerinin dogru 
olup olmad1gm1 ara§tlrmadl? Neden gi:irduklerinin sadece bir rti'ya, 
hayal, goruntti, §eytan'm bir hilesi veya ba§ka bir §CY oldugunu san
madl? Bu soruyu gozden ge~irdigimiz zaman, Rasulullah (s.a.) m her
hangi bir ku§kuya kap1lmamasmm be§ sebebi ortaya 91kar. Bunlan 
§oyle s1ralayabiliriz : 

diiviilmemelidir. Yabanc1 uluslar i~in de aym kural ge~erlidir . Onlar aleyhinde asll
stz, yalan - yanh§ propaganda yapllmasl yasaklanm1~tir. $iipheye dayah dedikodu 
ve ~ikayet yap1lmamahdrr. Egitim ve kiiltiirde de miisbetilimlerin d1~mda sadece 
k1yas ve zannlara dayanan ilim veya tecriibelerden ka~1mlmas1 istenmi§tir. Kl
sacasl, miisliimanlarm her sahada ve her alanda gerc;:ek~i olmalan istenmi~tir. 

(13) Bu da sadece vaazdan ibaret olan bir ~ey degildi. Miisliimanlarm kuvvet ve iktidar 
sahibi olduktan sonra gereksiz yerde kibirli ·ve giisteri~ merakhlan olmamalan is
tendi. Bu emir ve buyruktan dolay1d1r ki, Medine'de kurulan ilk !slam devletinde 
en iist seviyedeki hiikiimdftr sivil ve· askeri yetkili en hafif kibir ve zuliim kokan 
sozler soylemediler ve buna benzer herhangi bir harekette bulunmad1lar. Onlar ; 
her bak1mdan tevazu ' . alc;:ak giiniilliiliik, nezaket. kibarhk . ahlak vc fazifet tim
sali idiler. 
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Bu vak'anm meydana geh§inln harici §artlan, bunun dogru oldu
gunu gosteren mahiyette idiler. Rasulullah (s.a.), ·bu tecrtibeyi karan
llkta, murakabe, uyku veya dalgmllkta gec;irmeml§ti, aksine §afak sb
ktiyordu, kendisi tamam1yla uyamktl. Hava ag1ktl ve her tarafta ay
dmllk vard1. Rasulullah (s.a.) gun 1§1gmda ve dtinyanm herhangi bir 
§eyini gorebilecegi §ekilde Cebrail'i gormti§tti. Nas11 ki, gtindtiz bir in
san nehir, dag, insan, hayvan veya evi gbrdtikten sonra herhangi bir 
§tipheye kap1lmaz, Rasulullah (s.a.) da gi:izlerinin iyi gormedigi kana
atma varmad1. 

ikincisi, Rasulullah (s.a.) m ic; dtinyas1 da, ba§mdan gec;en bu tec
rtibeyi dogrular nitelikte idi. Rasulullah (s.a.) uyamk, akll, zihin ve 
hislerin yerinde oldugu bir s1rada olanlan gormti§tti. Zihni bo§tu ve 
daha onceden boyle bir gozlem veya tecrtibeden ge~memi§ti. Kafasm1 
me§gul eden ba§ka bir §ey de yoktu. Bu halet-i ruhiyede Rasulullah 
(s.a.) m, gozlerinin gordtigti bir §eyden §tiphe etmesine gerek yoktu. 

U~tinctisti, Rasulullah (s.a.) m gordtigti §ahsiyet de muhte§em ve 
miikemmeldi. Bu §ahsiyet oylesine gtizel, cazibeli, temiz, yak1§1kh, par
lak ve goz kama§tlncqd1 ki Rasulullah (s.a.) bunu hi~ bir zaman ak
lma bile getirmemi§ti. Bu, onun tahmin ettiginden de daha gtizel ve 
c;ekici bir §ahsiyetti. Hi~ bir cin veya §eytan boylesine mtikemmel bir 
§ekle giremezdi. Bu, olsa olsa bir melek olacaktl. Hz. Abdullah ibn 
Mes'ud'un rivayetine gore Rasulullah (s.a.) §6yle buyU.rdu: Ben Ceb
rail'i gordtim, oyleki, sanki alt1 ytiz kolu vard1. (Mtisned-i Ahmed). 
Ba§ka bir rivayette ibn Mes'ud bu ifadeyi daha da a~1yor ve diyor ki; 
Cebrail'in kolu, btittin ufku kaplayacak kadar btiytiktti. Kur'an-1 Ke
dm'de Cenab-1 Allah da Cebrail (a.s.) i «~edict-til Kuva>> (Btinyesi kuv
·vetli olan) ve «Zu-Mirratin» olarak ta'rif etmi§tir. 

Dordtinctisti, Rasulullah (s.a.) m gordtigti varllgm getirdigi me
saj ve ta'limat da onun dogru oldugunu kamtllyordu. Rasulullah (s.a.) 
m bu varhk vas1tas1yla ald1g1 dtinya ve kainat ile ilgili bilgi daha on
ceden kendisi tarafmdan bilinmiyordu, hatta bunun bir tasavvuru bi
le zihinde yoktu. Bu bak1mdan kendi bilgi ve dti§tincelerinin boyle bir 
varhk §eklinde ortaya g1ktlg1 §tiphesinin uyanmas1 igin bir sebep yok
tu. Aym §ekilde bu bilginin, §eytan veya hemcinslerinden geldigi de 
dti§tintilemezdi. Zira, bir §eytan insanlara §irk ve kottiltikten men'e
den bir mesaj1 nas1l getirebilir? Bir §eytan, insanlann Allah'a inan
masm1, ahireti dii§tinmesini, cahiliyyetin orf ve adetlerini terketme
sini, ahlak ve fazilete onem vermesini nas1l isteyebilir? 

Be§inci ve en onemli sebep de §Uydu: Cenab-1 Allah bir insam 
peygamberlik makamma getirdikten sonra kalbinden her ttirlti ves-
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vese, §i.iphe ve ku§kuyu ~1kanr ve yerini gi.iven ve inan~la doldurur. 
Bu durumda bir peygamber ne gori.iyor ne duyuyorsa onlann §ekli ve 
mahiyeti hakkmda herhangi bir tereddi.ide ve kU§kUya dii§mez. Bir 
peygamber, Allah tarafmdan gelen her emir ve ta'limatl biiti.in a~1k 
kalblilikle kabul eder. Bu emir ve ta'limat; ilham ve vahiy §eklinde de 
olabilir ve gozle goriiliir bir ger~ek gibi de. Bu durumlarda bir pey
peygamber, §eytan'm her ti.irlti mi.idahalesi ve fitnesinden mahfllz ol
dugundan emin olur. Kendisine gelen emir ve ta'limatm Rabbmdan 
geldigine yi.izde ytiz emin olur ve bu hustista herhangi bir yamlg1ya 
imkan olmad1gm1 bilir. Nas1l ki, bir bahk kendisinin suda yi.izebilece
ginden, bir ku§ havada u~acagmda~ ve insan kendis.inin insan oldu
gundan emin olur, bir peygamber de Allah vergisi hissiyle kendisinin 
peygamber olduguna inamr. Bir peygamber bir an i~in bile kendisini 
yanh§ olarak peygamber sand1gm1 dti§iinmez. · 

Bundan sonra Necm suresinde §byle buyurulmu§tur: 
«Yemin olsun ki, onu bir defa daha gordi.i. Sidret el-Mtinteha ya

nmda. Cermet el-Me'va onun (Sidre) nin yanmdad1r. 0 Sidre, Allah'm 
nuruyla orttilmii§tiir. ·(Hz. Peygamberin) gozti gordtigtinden lie kayd1 
ne de §a§tl. And olsun ki, Rabbmm alametlerinin en btiytigtinden bir 
k1smm1 gordti.>> (13-1'6) 

i§te burada Cebrail'in Rasulullah (s.a.) ile as1l §ekliyle gorii§me
sine temas edilmi§tir. Bulu§ma yerinin ad1 «Sidret el-Mtinteha» ola
rak gosterilmi§tir. Aynca bunun <<Cennet el~M'e'va» ya yakm oldugu 
kaydedilmi§tir. 

<(Sidre» Arap~a'da hi.innap'a veya lotus' agacma denir. Mi.inteha 
da s1ramn sonu manasmdad1r. Boylece, «Sidret el-Mi.inteha» mn 3bz

li.ik anlarm; «U~ noktada veya s1ramn sonunda bulunan htinnap veya 
lotus agacl>> d1r. Allame Alusi, «RUh el-Meani» isimli eserinde bunun 
a~1klamasm1 §byle yapml§tlr : «Burada dtinyalann btiti.in ilmi son bu
luyor ve bundan sonra ne varsa onlan ancak Allah biliyor.» Hemen 
hemen aym a~1klamay1 ibn Cerir kendi tefsirinde ve ibn Esir «En-Ni
haye ·fi Garib-il Hadis ve'l-Eser» adh kitabmda yapm1§lard1r. Bizim 
i~in bu maddeler aleminin son s1runnda, htinnap veya lotus agacmm 
nas1l oldugunu bilmemiz mtimktin degildir. Bunlar aslmda Allah'm 
kainatmm, bizim akhm1zm eremeyec~gi s1rland1r. Herne olursa olsun, 
bu agacm mahiyetini apklamak i~in insanlann dilinde <<Sidre» den 
daha uygun bir kelime yoktu ve bunu Cenab-1 Allah aynen Hz. Pey
gamoer (a.s.) e tammlami§ oldu. 

Cennet'til-Me'va'mn sozli.ik anlam1; oturulacak yer olan Cennet
tir. Hz. Hasan-1 Basri'nin dedigi gibi bu Cennet, ahiret'te iman ve tak-
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va sahiplerinin ikametgah1 olacaktlr. Hasan-1 Basri yukardaki ayet
leri tefsir ederken soz konusu Cennet'in goklerde oldugunu ifade et
mi~tir. Katade'ye gore ise Cennet; §ehidlerin ruhlarmm yerle§ecegi 
yerdir, ahirette herkesin gidecegi Cennet degildir. ibn Abbas (r.a.) da 
aym ifade de bulunuyor ve diyor ki; ahirette imah sahiplerine veri
lecek Cennet, goklerde degil yerdedir. 

uO sidre, Allah'm nuruyla ortiilmii§tiirn . tabiri gosteriyor ki; bu 
nur veya tecellinin §am ve keyfiyeti, anlat1lamayacak kadar muhte
~emdir. Bu, oyle bir nur ve tecellidir ki; ne insan bunu tasavvur ede~ 
bilir ne de insan dili bunu ifade edebilir. 

Yukandaki ayetlerde aynca Cenab-1 Allah'm bu nur ve tecellisini 
gbrdiikten sonra Rasulullah'm, ne gozlerinin kama§tlgl ne de a§m he
yecan gosterdigi' anlatllmi§tlr. Rasulullah (a.s.) m kendi nefsine ve 
hislerine hakimiyeti o kadar miikemmeldi ki, dikkatini ve tevecciihii
nii ugruna \!agnlml§ oldugu as1l ama\! ve hedeften bir an bile ay1rma
d1. Rasulullah (s.a.) ha§a ,acemi bir seyirci gibi etrafmda varolan sa
yisiz nesne ve ilgi \!eken §eylere bakmakla me§gUl olmad1. Rasulullah 
(s.a.) olgun ve tecriibeli bir ki§i gibi davrand1 ve ·as1l maksadm1 bir 
an bile goziinden uzakla§t1rmad1. Yiice Allah'm yeri, biiyiik bir im
parator veya padi§ahm muhte§em divam ile bile mukayese edilemeye
cek kadar ihti§am dolu idi. Rasulullah burada soylu ve ak1lll bir mi
safir gibi hareket etti. 

Rasulullah (s.a.) Ger~ekten Allah'• Gordii mii? 

Son ayette Hz. Peygamber (s.a.) m Rabbmm belli ba§h ayet veya 
i§aretlerini gordiigii kaydedilmi§tir. Bu ajetten Rasulullah (s.a.) m 
Yiice Allah'1 degil, O'nun ayet ve i§aretlerini gordiigii anla§Ihyor. Bu
rada anlat1lanlara dikkat edildigi takdirde Rasulullah (s.a.) m bu 
ikinci bulu§ma ve miilakatmm, ilk defaki bulu§masmda gordiigii aym 
varllkla oldugunu anlanz. Bu demektir ki, bu boliimun ba§mda belirt
tigimiz gibi, Rasulullah (s.a.) ilk defa ufukta gordiigii ve kendisine 
iki yayllk mesafeye kadar yakla§IDl§ olan varhk Allah degildi. Aym 
§ekilde Rasulullah (s.a.) m Sidret el-Miinteha'da gordiigu varllk da 
Allah <;legildi. Bu her iki yerde Rasulullah (s.a.) Allah'1 ger9ekten gor
mii§ olsayd1, burada mutlaka a91klanm1§ olurdu. Zira, olaym ehem
miyeti ve azameti bunu gerektirirdi. Kur'an-1 Kerim'de Hz. Mlisa'mn 
hikayesi anlatlllrken, kendisinin Allah'I gormek istedigi ve kendisine 
§U cevab verildigi kaydedilmi§tir : «Beni kat'iyyen goremezsin.n (A'rat, 
143) . Goriildi.igii gibi bu §eref Hz. Musa'ya verilmemi§ti. Durum bOyle 
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iken, Hz. Peygamber (s.a.) gen;:ekten boyle bir ~erefe nail .olsayd1; bu
nun igip ac;1k ve kuvvetli ifade kullamllrdl. Ne var ki, Rasu.lullah (s.a.) 
m Allah'! gordiigii Kur'an-1 Kerim'de hie; bir yerde anlatilmamL~tlr. 

Hatta isra suresinde de Mi'ractan bahsedilirken Rasulullah (s.a.) a 
sadece baz1 ayetler gtisterildigi kaydedilmi§tir. Yukandaki ayette de 
benzeri bir ifade kullamlarak <tRabbmm alametlerinin en biiyiigiin
den bir kismim gtirdiin denilmi§tir. 

Bu sebeple, zahiren Rasulullah (s.a.) m Allah'1 goriip gormedigi 
konusunun tartl§llma.sma hie; imkan kalm1yor. Aym §ekilde Rasulul
lah (s.a.) m Allah'! m1, yoksa Cebrail (a.s.) 1 m1 gtirdiigiiniin tarti§
masi ic;in de herhangi bir imkan kalm1yor. (Mevdudi, Tarih Boyunca 
Tevhid Miicadelesi ve Hz. Peygamber, II, 543-572) 

---oOo---
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®t}S~~~;}~cili 
2 - Musa'ya da kitab1 verdik. Ve onu, israilogullan 

iQin bir hidayet klld1k. Beni b1rak1p ba~kas1n1 vekil edin
meyesiniz diye. 

3 - NUh ile beraber ta~Idigimiz kimselerin soyunu 
da. GerQekten o, QOk ~ukreden bir kul idi. 

Allah Teala kulu Muhammed'i mi'raca <;Ikard1gm1 hatlrlatt1ktan 
sonra, kulu ve kelimi olan Musa'nm zikrini buna bina ediyor. Ciinkii 
Allah Teala c;ogunlu~la Hz. Peygamber'le birlikte Hz. Musa'y1 da zik
reder. Tevrat'la birlikte Kur'an'l da zikreder. Bunun ic;in mi'rac ola
yml zikrettikten hemen · sonra <<Musa'ya da kitab1 verdik» buyuruyor. 
Yani Tevrat'I. Ve o kitab1 israilogullan ic;in bir k1lavuz k1ld1k . Ta ki 
onlar Allah'tan ba§ka bir ma'bud, yard1mc1 ve dost edinmesinler. Zira 
Allah 'l;'eala gonderdigi her peygambere yalmzca kendisine ibadet et
meleri ve ba§kalanm kendisine ortak ko§mamalanm bildirmi§tin. 

Miiteakiben de <•Nuh. ile beraber ta§Idigimlz kimselerin soyunun 
da buyuruyor. Bunun takdiri §i:iyledir : Ey Nuh'la beraber ta§Idigimiz 
kim.selerin soyundan olanlar. Bu ifadede Allah'm lutfuna kar§l te§vik 
ve ikaz yer almaktadlr. Ve denilmek istenmektedir ki : Bununla be-
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raber gemide ta§Iytp ta kurtard1klanm1zm soyundan g~lenler babam
za benzeyin, 9iinkii babamz ((Ger9ekten 90k §i.ikreden bir kul idi.l) Oy
leyse size Hz. Muhammed'i peygamber olarak gbndermemdeki nimeti
mi hat1rlaym. Selef'ten nakledilen haberlerde Nuh AleyhisseUtm'm ye
mesinde, i9mesinde, giymesinde ve her i§inde Allah'a hamdetmesi ne
deniyle «§iikreden kul» adm1 alc:hg1 zikredilir. 

Taberani der ki : Bize Ali ibn Abdiilaziz ... Sa'd ibn Mes'ud es-Se
kafi'den nakletti ki o, §tiyle demi§ : Nuh Aleyhisselam'a 90k §iikreden 
kul admm verilmesinin nedeni yerken, i9erken Allah'a hamdetmesi
dir. imam Ahmed der ki: Bize Ebu Usame ... Enes ibn Malik'den nak
letti ki; Rasulullah (s.a.) ·§6yle buyurmu§ : Dogrusu Allah Teala, kulun 
yemek yeyip veya i9ecegini i9ip Allah'a hamdetmesinden ho§nU.d olur. 
Muslim, Tirmizi ve Nesei de Ebu Usame tariktyla Enes ibn Malik'den 
bu hadisi rivayet ederler. Malik de Zeyd ibn Eslem'in her haliikarda 
Allah'a hamdettigini sayler. Buhari bu konuda Ebu Ziir'a kanahyla 
Ebu Hi.ireyre'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Ben 
ktyamet giini.inde insanlann efendisiyim .. . Daha once ge9en bu hadisi 
uzun uzad1ya zikrederek §U k1smm1 da kaydeder : insanlar Nuh'a ge
lirler ve derler ki : Ey Nuh, sen yeryiizi.inde gonderilmi§ olan p3ygam
berlerin ilkisin. Allah sana <<§i.ikreden kul» adm1 verdi. Bize Rabbm 
huzurunda '§efaat et ... Ve hadisi bi.itilniiyle zikreder. 
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5 - 0 ikiden birincisinin vakti gelince, uzerinize <;ok 
gu<;lii olan kullanmizl saldlk. Onlar memleketin her k6-
98Sini kontrollanna ald1lar. Bu, yerine gelmi9 bir va'd idi. 

6 - Bundan sonra sizi onlara tekrar galib getirdik. 
Mallar ve ogullarla size yard1m ederek sayin1z1 art1rd1k. 

7 - Eger ihsan ederseniz, kendiniz i<;in ihsan etmi9 
olursunuz. Kotuluk ederseniz o da kendinizedir. Digeri
nin vakti gelince; yuzil.ni.i.zu kararts1nlar me13cide ilk defa 
girdikleri glbi girsinler ve ele ge<;irdikleri yeri harab et
sinler diye onlan tekrar gondeririz. 

8 - Belki Rabb1n1z size merhamet eder. Eger doner
seniz Biz de doneriz ve Biz, cehennemi kafirler i<;in bir 
zindan kilmi91Zdir. 

israilogullarma Verilen Emir 

Allah Teala bildiriyor ki : Kitabda :israilogullarma §Oyle hiikmet
mi§ : Yani onlara §U karanm bildirip indirdigi kitabta haber vermi§ : 
Onlar yeiyiiziinde iki defa bozgunculuk yapacak ve biiyiiklendik<;e 
biiyiikleneceklerdir. insanlara kar§l kotii davranacak cebbar ve azgm 
hareket edeceklerdir. Nitekim Hicr suresinde de onlar hakkmda §Ciy
le buyurmu§tur : «Boylece bunlann scnlanmn kesilmi§ olarak sabah 
edeceklerini bildirdik.ll (H1cr, 66) Yani onlara boylece haber verip ken
dilerine bildirdik. Yukarda amlan iki bozgunculuktan birincisinin 
r<Vakti gelince iizerinize <;ok giiGlii olan kullanm1z1 sald1k.n Yaratlk
lanmizdan kuvveti haz1rhg1 ve sultas1 ~ok fazla olan bir orduyu iize
rinize musallat ettik der. ((Onlar memleketin her ko§esini kontrolla
rma allrlar.)) Ulkenizi allp evlerinizin her tarafma girerler, giderler, 
gelirler. HiG bir kimseden korkmazlar. uBu, yerine gelmi§ bir va'd 
idi.J) 

Miife.ssirler, Selef ve Halef bilginleri israilogullanna mu.sallat 
edilen bu kimselerin kimligi hakkmda ihtilat etmi§lerdir. ibn Abbas 
ve Katade; bunun Calllt el-Gezeri ve ordusu oldugunu, onc2 iizerle
rine musallat edildigini, sonra da onu yendiklerini, Davud'un CalUt'u 
oldiirdiigiinii bildirirler. Bunun i<;in Allah Teala <<Bundan soma sizi 
onlara tekrar galib getirdik. Mallar ve ogullarla size yard1m ederek 
saym1z1 artud1k.n buyuruyor. Said ibn Ciibeyr ise; iizerlerine salman 
bu ki§inin, Musul hiikiimdan Sencarib ve ordusu oldugunu soylerken; 
o ve ba§kalan da Babil krah Buhtunnasr (Nabu-Kudur-Usur) oldu-
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gunu sbylerler. ibn Ebu Hatim; Buhtunnasr'm bir durumdan diger 
dururna nas1l ge<;tigini, ulkeye nas11 hakim oldugunu, bnceleri halk
tan yemek ve kuvvet isteyen yollarda oturan zay1f bir fakir oldugu
nu, sonra bu durumunun degi§ip guc;:lendigini Beyt el-Makdis diya
rma yurudugunu ve israilogullanndan birc;:ok insam oldurdugu ga
rib bir k1ssa halinde zikreder. ibn Cerir Taheri de burada Huzeyfe'ye 
isnadla uzunca bir merfu' hadis nakleder ki, §tiphesiz bu hadis mev
zu'dur. AZlClk bir hadis bilgisine sahib olan kimse onun mevzu' ol
dugundan §tiphe etmez. Ne gariptir ki ibn Cerir Taheri, bunca imam
llgma ve ustiin yerine ragmen boyle l:Jir mevzu' hadise iltifat etmi§
tir. $eyhimiz H8.f1z, Allame Ebu'l-Haccac el-Mizzi merhum bunun 
mevzu' ve yalan oldugunu ac;:1kc;:a belirtmi§ ve kitabm kenarma da yaz
ffil§tlr. Ben bu konuda, pek c;:ok israiliyata dayall haberler gbrdtim. An
cak bunlan zikrederek kitab1 uzatmak istemedim. Bu haberlerden bir 
klSffil mevzu' idi ve onu da zmd1klar vaz'etmi§lerdir. Bir k1sm1mn dog
ru olm~s1 muhtemeldir. Ancak bizim onlara ihtiyac1m1z yoktur. Hamd 
Allah'a mahsflstur. Allah'a hamdolsun ki Allah Teala'mn Kitab-1 Mu
bin'inde bize anlatmi§ oldugu §eyler ,ondan bnceki diger kitaplara ba§ 
vurmam1za gerek b1rakmayacak kadard1r. Allah ve RasulU, bizi onla
ra muhtac;: etmemi§tir. Allah Teala israilogullannm azgmhga dahp 
isyan etmeleri tizerine kendilerine dti§manlanm musallat ettigini ve 
kanlanm helal k1larak evlerine c;:epec;:evre girdiklerini, onlan zelil ve 
makhur hale getirdiklerini bunun da uygun bir ceza oldugunu, Hab
bmm kullanna asla zulmetmeyecegini haber veriyor. Dogrusu onlar 
Allah'a c;:ok isyan etmi§ler, bilginler ve peygamberlerden bir toplulugu 
bldtirmti§lerdi. . 

ibn Cerir Taheri der ki : Bize Yunus ibn Abd'til-A'la ... Yahya ibn 
Said'den nakleder ki; o, Said ibn Mtiseyyeb'in §byle dedigini duydum 
de.mi§tir : Buhtupnasr $am'a hakim cldu. Mukaddes evi harab edip 
israilogullanm oldurdti. Sonra ~am'a geldi, orada l:Jir stiptirtintU ic;:e
risinde kamn kaynad1gm1 gordti. Bu kan nedir? diye onlara sordu
gunda; dediler ki: Biz babalanm1z1 boyle bulduk. Ne zaman bu kan 
belirirse belirir. Bunun tizerine Buhtunnasr Mtislumanlardan (yani o 
gtinku yahudilerden) ve digerlerinden yetmi§ bin ki§iyi oldtirdii de 
kan bylece dindi. Bu rivayetin Said ibn Mtiseyyeb'e 'isnad1 sahihtir ve 
bu me§hur bir rivayettir. Buhtunnasr'm onlarm sec;kinlerini ve bil
ginlerini bldtirdtigii, Tevrat't ezberleyen hie; bir kimseyi sag b1rakma
d1g1 ve ic;:lerinden peygamber torunlanyla digerlerini esir alarak gb
tiirdiigti me§hurdur. Onlarm ba§lanna byle~ine §eyler gelmi§tir ki, bu
rada zikretmek uzun surer. Eger onlardan sahih veya buna yakm ri-
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vayetleri bulmU§ olsayd1k, bunlann yaz1lmas1 ve nakledilmesi caiz 
olurdu. Allah en iyisini bilendir. 

«Eger ihsan ederseniz; kendiniz i~in ihsan etmi~ olursunuz. Eger 
kottiltik ederseniz, o da kendinizedir.» Yani sizin aleyhinizedit. Nite~ 

kim Allah Teala bir ba§ka ayette; «'Kim salih amel i:§lerse kendi nef
sine, kim de kotilltik yaparsa kendi aleyhinedir.» (Fussilet, 46) bu
yurmaktadir. 

<CDigerinin vakti gelince.l) Yani ikinci seferde. ikinci kez boz
gunculuk yaparsamz ve dti§manlanmz da gelip «Ytiztiniizii karart
smlarn sizi ho_layip ezsinler «ilk deifa mesCide girdikleri gibi girsin
len). Ulkelerin otesinden gezindikleri gibi mukaddes eve girip gezin
sinler · «Ve ele ge~irdikleri yeri harab etsinler)) . Elde ettikleri her yeri 
mahvedip y1ksmlar «Diye onlan tekrar gondeririz. Belki iRabb1mz si
ze merhamet eder.)) Ve sizden onlarm kotiiliiklerini onler. «Eger do
nerseniz, Biz de doneriZ.l> Siz bozgunculuk yapmaya donerseniz Biz 
de diinyada sizi ezdirmek i~in doneriz. Bunun yam Slra ahirette size 
azab ve cczay1 da haz1rlanz. «Ve Biz, cehennemi kafirler i~in bir zin
dan kllmi§lZdlr. l> Ka~m1lmas1 imkans1z bir zindan, tutuklanma ve otur
ma , yeri kllml§lZdlr. ibn Abbas der ki ; ayette yer alan I(~)' keli
mesi, zindan demektir. Mticahid ise; orada tutuklamrlar, anlamm1 ve
rir. Ondan ba§kas1 da bu anlam1 vermi§tir. Hasan ise; bu kelimenin, 
sevgi ve hazulanmi§ y:atak anlamma geldigini soyler. 

Katade der ki : israilogullan tekrar bozgunculuga dondiiler ve Al
lah onlarm iizerine bu · sefer Muhammed Aleyhisselam'I ve ashabm1 
musallat k1ld1. Boyun egerek elleriyle odedikleri cizyeyi onlardan m'iis-
1 iimanlar allr. 

'
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· ct)O~(~:"~~~th~{~J;i~~~,5~d)~' 
9 - Muhakkak ki bu Kur'an; en dogru olana gotii

rur. Ve salih ameller i~leyen mii'minlere kendileri iQin bii
yiik bir miikafat oldugunu miijdeler. 

10 - Ahirete inanmayanlar, onlar iQin elem verici 
bir azab hazirladlk. 

Tefsir, C. IX. F . 295 
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Bu Kur'an 

Allah Teall\, Rasulii Muhammed'e indirmi§ oldugu aziz kitab1 ya
ni Kur'an'1 overek onun yollarm en dogrusuna ve en a\!Igma, en diiz
giiniine gotiirdiigiinii bildiriyor. Ve onunla «Salih ameller i§leyen mii'
minlere kendileri i\!in biiyiik bir miikafat oldugunu miijdeler.)) 0 Kur'
an'a gore arne! eden mii'minlere k1yamet giinii biiyiik bir miikafatm 
bulundugunu miijdeliyor. <eVe ahirete inanmayanlar, onlar i\!in elem 
verici bir azab haz1rlad1k.» Ahirete inanmayanlara da, elem verici bir 
azabm bulundugunu miijdeler. Nitekim Allah Teala hir ba§ka ayet-i 
kerime'de; ccOnlar i\!in elim azab1 miijdele.» (Al-i imran, 21) buyur
maktadir. 

11 - insan; hay1r istiyormu~c;as1na ~er ister. Ve in
san esasen c;ok acelecidir. 

Allah Teala insanm ~ok aceleci oldugunu baz1 zamanlar kendisi 
\!Ocuklan ve miilkii i(;in kottiltik istedigini yani oliimii, helaki, mah
volmayl ve la'netlenmeyi arzulad1gm1 haber veriyor. Eger Allah onun 
istegini kabul etmi§ olsayd1, insanoglu isteginden dolay1 helak olurdu. 
Nitekim Hak Teala : ((Eger Allah insanlara hayn 9arcabuk istediklerl 
gibi, §erri de stir'atle verseydi, stireleri hemen bitrni§ olurdu., (Yu
nus, 11) buyurmaktad1r. ibn Abbas, Mticahid, Katade de bOyle tefsir 
etrni§lerdir. Bu konuda daha once bir hadis-i §erif varid olmU§tU {bu 
hadis Yunus suresinin onbirinci ayeti tefsir edilirken ge\!mi§ti.) Ora
da buyurulur ki: Kendinize ve ~ocuklanmza beddua etmeyin. Olabi
lir ki Allah'm duaya icabet ettigi ana rastlarsm1z da duamza icabet 
eder. insanoglunu boyle duaya ve istege sevk eden §ey, onun karar
sizhgi ve aceleciligidir. Bunun ic;:in Allalt Teala : «Ve insan, esasen c;:ok 
acelecidir.,, buyurmaktad1r. Selman el-Farisi ve ibn Abbas {r.a.) bu
rada Adem Aleyhisselam'm k1ssasm1 zikrederler. ~oyle ki: Hz. Adem'
in ruhu ayagma sirayet etmezden once, ayaga kalkmak i~in \!lrpm
mak istemi§ti. Zira ona ruh ba§ tarafmdan iifiiriilmii§ti.i. RUh Adem'
in beynine ula§mca aks1rm1§ ve elhamdiili!lah demi§. Allah Teala 
Rabbm sana ac1sm ey Adem, demi§. Ruh .Adem'in gozlerine ula§mca 
gozlerini a\!ml§. Bedenine ve diger uzuvlarma sirayet edince, ona ba
kiyor ve hayret ediyormu§. Sonra ruh ayagma ula§mazdan once c;:1r-
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prnarak hemen kalkmak istemi§ ancak buna giic;: yetirememi§. Bunun 
i.izerine; ey Rabb1m, gece olmazdan once acele et, demi§ ... 

12 - Biz geceyi ve gunduzu iki ayet k1ld1k. Rabbl
rnzdan lutuf dileyesiniz ve y1llann hesab1n1, sayls1n1 bile
siniz diye gece ayetini silip karartlp, gunduz ayetini ay
dlnllk k1ld1k. Her ~eyi uzun uzad1ya a<;aklad1k. 

Gece ve Giindiiz Mucizesi 

Allah Teala yaratlklarma biiyi.ik ayetler ihsan buyurdugunu ve 
bunlan vermesindeki nimetini anlatlyor. Bu ayetlerden birisi, geceyle 
giindiiziin birbirinden farkll olu§udur. Ta ki giindiiz c;:evreye yayilsm
lar i~lerini, san'atlanm, gezintilerini yap1p ya§amaya gayret etsinler. 
Geceleyin de siikun bulsunlar. Giinlerin, aylarm ve y11lann say1sm1 og
rensinler, borc;:lanm, ibadetlerini, mua~ele ve kiralan gibi digar siire
lerini ta'yin etmesini bilsinler diye. Bunun ic;:in Allah Teala : «Rabbl
mzdan lutuf dileyesiniz diye•> buyurmaktad1r. Yani gec;:iminizde ve yol
culugunuzda. «Ve y11larm hesabm1, say1sm1 bilesiniz diye.>> ~ayet za
man biteviye aym §ekilde aki§ma devam etse ve e§it bir tarzda olsay
di; bunlardan hie;: birisi bilinemez, farkedilemezdi. Nitekim bu husus
ta ba§ka ayetlerde §oyle buyrulur: «De ki : Soyler misiniz eger Allah, 
geceyi iizerinize k1yamete degin uzatsayd1, Allah'tan ba§ka hangi ilah 
size bir l§lk getirebilirdi? Dinlemez misiniz? De ki : Soyleyin, §ayet Al
lah giindiizii iizerinize k1yamete degin uzatsayd1, Allah'tan ba§ka han
gi ilah ic;:inde istirahat edebileceginiz geceyi size getirebilirdi? Gormez 
misiniz? Allah; dinlenmeniz ic;:in geceyi ve lutfedip verdigi r1zk1 ara
mamz ic;:in giindiizii meydana getirmi§tir. Bunlar onun rahmetinden 
otiiriidiir. Belki artlk §iikredersiniz.>> (Kasas, 71-73), <(Gokte burc;:lar 
var eden, orada I§lk sac;:an giine§ ve aydmlatan ay1 yaratan Allah, yii
celerin yiicesidir. ibret almak veya §iikretmek isteyenler ic;:in gece ile 
giindiizii birbiri ardmca getiren O'dur." (Furkan, 61-62), <(Gecenin ve 
giindiiziin farkllllgl O'nun eseridir.l) (Mii'minun, 80), «Geceyi giin
diize, giindiizii geceye gec;:irir. Giine§i ve ay1 miisahhar klliDl§tlr. Her 
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biri belirli bir siireye kadar akar. Dikkat edin O'dur Aziz, Gaffar.» (Zii
mer, 5), «Tan yerini agartan, geceyi dinlenme zamam, giine§ ve ay1 
vakit olc;:iisii kllan O'dur. Bu; Aziz, Alim'in takdiridir.» (En' am, 96), 
«Onlara bir delil de gecedir. Giindiizii ondan SIYinnz da karanhkta ka
llverirler. Gune§ de yoriingesinde yiiriiyiip gitmektedir. Bu; Aziz Alim'
in takdiridir.» (Yasin, 37-3~). 

. i!lldi Allah .Teala geceyi bir ayet yani kendisiyle bilinen bir ala
:tllet kllml§tlr. 0, karanhk ve aYln belirmesi §eklinde bir i§arettir. Giin
diizii de bir i§aret kllffil§tlr. 0, aydmllk ve parlak gfuie§in zuhuruyla 
bir i§arettir. Aym aydmhg1yla giine§in parlakhg1 arasmda farkllhk 
vard1r. Birbirlerinden ayn olarak biiinsinler diye. Nitekim Allah Tea
la Yunus suresinde §oyle buyurur : <<Giine§i l§lk, ay1 nurlu yapan, yil
larm saYISirtl ve hesab1 bilmeniz ic;:in aya konak yerleri diizenleyen 0'
dur. Allah, bunlan ancak hak ile yaratmi§tlr. Bilen insanlar ic;:in ayet
lerini uzun uzad1ya ac;:1klar. Gece ile giindiiziin degi§mesinde; Allah'
m goklerde ve yerde yarattlklarmda, sakman bir kavim ic;:in ayetler 
vard1r.» (Yunus, 5-6) Bakara suresinde ise «Sana aylardan soruyorlar. 
De ki: Onlar, insanlar ic;:in birer vakit olc;:iileridir.» (Bakara, 189), buy
rulur. 

'ibn Ciireyc Abdullah ibn Kesir'den naklen «Gece ayetini silip ka
rartlp, giindiiz ayetini aydmhk klldlk.» kavli hakkmda §oyle demi§tir: 
Bu, gecenin karanhg1 ile giindiiziin aydmhg1d1r. ibn Ciireyc ise Miica
hid'den naklen der ki : Giine§ giindiiziin delili, ay da gecenin delilidir. 
«Gece ayetini silip)) kavli; ayda goriilen karartld1r. Allah Teala onu 
bOyle yaratmi§tlr. ibn Ciireyc ibn AbbB.s'tan naklen der ki : Ay da gii
ne§in I§Ik sac;:I§I gibi l§Ik sac;:ar. Ay gecenin i§ateti, giine§ giindiiziin i§a
retidir. «Gece ayetini silip)) kavlinden maksad, aydaki karartld1r. Ebu 
Ca'fer ibn Cerir Taheri miiteaddid ve sahih yollarla rivayet eder ki; 
ibn el-Kevva Ali ibn Ebu Talib'e sorarak §i:iyle demi§ : Ey mii'minlerin 
emiri, ayda bulunan bu lekeler nedir? Hz. Ali demi§ ki: Vay sana, 
Kur'an okumaz m1sm? Kur'an ne diyor: «Gece ayetini silip)) buyuru
yor ki bu, i§te onun silinmesidir. Katade ise bu ayet hakkmda §Oyle 
der: Biz gece ayetinin silinmesinin aydaki karart1 oldugunu si:iylerdik. 
«Giindiiz ayetini aydmhk k1ldlklJ Gi:iriiliir yaptlk. Giine§in yaratill§l 
aydan daha aydmhk ve daha muazzamd1r. ibn Ebu Necih Abdullah 
ibn Abbas'tan nakleder ki; «Biz geceyi ve giindiizii iki ayet klld1k)) 
kavli, gece ve giindiizleyin demektir. Allah Azze ve Celle bu ikisini oy
lece yaratmi§tlr. 
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izAHI --~---

Rivayet edilir ki; Allah Teala, ay ve giine§in I§Igmt yetmi§ par~a 
olarak yaratmt§. Sonra Cebrail'e emretmi§ ve Cebrail kanad1yla ii~ 

kere onu silmi§, boylece aym altml§ dokuz pan;as1 silinip giine§e veril
mi§ ki gece giindUzden ay1rd edilebilsin. <;iinkii c;ok ~ok eski zaman
larda gece giindiiz aymm1 yokmu§. i§te ayda bulunan karahk, bu sil
me_nin eseriymi§. Aydaki bu karallk yiizdeki ben mevkiinde imi§. Arap 
olan Hz. Ahmed'in devletinin zamam ay zamam oldugundan aym iize
rinde diger ylldlzlara iistiinliigiiniin izi olmak iizere bu siyahhk za
hir olmu§. <;iinkii siyah, renklerln en iistiiniidiir. Ce~etten beyaz ola
rak \!lkiDI§ olan degerli ta§ta da peygamberligin ve velilerin biat1 so
nucu siyahhk hakim olmu§tur. Allah Teala bizim aylanmtzt giine§ ay
lan degil, ay aylan klliDl§ ki ariflere ayetlerinin, zahirlerinden silin- . 
mi§ olduguna ve i~ diinyalarma dondiiriilmii§ oldugu husllsuna dik
katleri ~eksin. Boylece onlar dlger gec;mi§ milletlerin hepsinden husu
si tecellilerle ihtisas kesbetmi§lerdir. Denildi ki: Onlardan siytilmasi 
mukabilinde kalblerine iman yazilmi§tlr. Allah Teala buyurur ki : <<Gii
ne§in aya yeti§mesi gerekmez.>> Yani mertebe ve §eref bak1mmdan ona 
Ula§mas1 miimkiin degildir. ~eyhim ve dayanag1m hazretleri (Allah Slr
nm takdis etsin) e§Siz bir b6liimlemeden sonra el-Berkiyat isimli kita
bmda der ki : Aynca gece ayeti ic;in tabi olma ve fer' olma mertebesi 
vard1r. Giindiiz ayetinin mertebesi ise miistakil ve asli olandtr. <;ilil
kii ay, l§l~m giine§in l§tgmdan alir. Sonra gece ayetinin silinip giin
diiz ayetinin apac_;1k k1lmmasmm SliT!, istivamn ortadan kaldmllp 
farkllh~n tesbitidir. Boylece faydalanmamn durumu ve smm belir
ginlik kazanm1§ olur. Zay1fhk ve noksanhktan dolay1 indirilmi§ olabi
lir. Faydalanmanm smm ve merhalesi de kuvvet ve kemal bak1mmdan 
daha iistiin olabilir. (ismail Hakk1 Bursevi, Ruh el-Beyan, II, 413) 

----oOo ----

13 - Her insan1n i$lediklerini boynuna dolanz. Ve 
onun iQin k1yamet giiniinde aQilmi$ bulacag1 bir kitab 91-
kannz; 
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14 Oku kitab1n1. Bugun kendi hesab1n i<;in kendi 
nefsin sana yeter. 

Oklu Kitab1m 

Allah Teala zamam ve bu zaman ir;erisinde ademogullarmm yap
tlklan §eyleri hat1rlattlktan sonra, §6yle buyuruyor : «Her insamn i§· 
lediklerini boynuna dolanz.» Ayette ger;en ( o ;11 ) kelimesi; insan
dan sad1r olan davram§lardJr. ilm Abbas boyle demi§tir. Miicahid ve bir 
ba§kas1 da; insandan sad1r olan haYir ve §erden dolay1 insanoglu so
rumlu tutulup cezalandmlacakt1r. «Kim zerre mikdan hay1r i§lerse, 
onu goriir. Kim de zerre mikdan §er i§lerse onu goriir.» (Zilzal, 7-8) 
KAf suresinde ise Allah Teala §6yle buyurur: «Sagmda ve solunda 
onunla beraber oturan iki allc1 melek, yamnda haz1r bulunan birer 
gozcii olarak soyledigi her sozii zabtederler.» (Kat, 17-18) infitar su
resinde ise §6yle buyrulur : «Oysa yapt1klanmz1 bilen degerli yazlcl
lar sizi gozetlemektedirler. iyiler §iiphesiz nimet ir;indedirler. Allah'm 
buyrugundan <;lkanlar ise cehennemdedirler.» (infitar, 10-14) Tur su
resinde ise «Siz ancak yapar olduklanmzdan dolaYI cezalandmllrsl
mz.» (Tur, 16) buyurulmaktadlr. Nisa suresinde de «Kim kotii bir i§ 
yaparsa; cezasm1 goriir.>> (Nisa, 123) buyuruluyor. 

Maksad §Udur: Ademoglunun ameli ister r;ok, ister az olsun ken
disi i<;in saklarur. Sabah, ak§am, gece ve giindiiz kendisi ir;in yaz1hr. 
imam Ahmed der ki : Bize Kuteybe ... Cabir'den nakletti ki; o, Rasi1lul
lah (s.a.) m §6yle buyurdugunu duydum demi§tir: Her insarun yap
tlgl §eyler boynundad1r. ibn Ebu Lehia bununla, kotiiliiklerin kasde
dildigini sayler. ibn Ebu Lehia'mn bu ayetin tefsirini bu hadisle yap
mas! cidden garibtir. Allah en iyisini bilendir. 

«Ve onun i<;in k1yamet giiniinde a<;1Im1§ bulacag1 bir kitab <;lka
rmz.» Onun i§lediklerinin hepsini bir kitapta toplanz. Bu kitap klya
met giinii ona verilir. Eger said ise sagmdan, §aki ise solundan veri
lir. (" ~_,;.:.. ')1 kelimesi; onun ve ba§kalarmm okudugu a<;Ilml§ kltap 
demektir. Omriiniin ba§mdan sonuna kadar biitiin yaptlklan o kitap
ta yer ahr. «0 giin insana onceden ve sonradan gonderdikleri bildiri-

. lir .. Dogrusu insah kendi kendini gozetleyicidir. :isterse ma'zeretler uy
durmu§ olsun.» (K1yame, 13-15) Bunun ir;in Hak Teala, <<Oku kitabl
m. Bugiin kendi hesabm i<;in kendin sana yeter.» buyurmaktad1r. Ya
ni sen zulmedilmemi§. oldugunu, yapmad1gm §eyin aleyhinde yazllma
d1gm1 bilirsin. -<;unki_.i olan §eylerin hepsini hatlrlamaktasm. Yapllan
larm hi<; birisini unutmazsm. Herkes iimmi de olsa kendi kitabml ken
disi okuyacaktlr. 
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Ayet-i kerime'de <<Boynuna dolanz>> buyurularak boyun zikredil
mi~tir. <;iinkii boyun, bedende e§i bulunmayan bir organd1r. Boynuna 
dolanan bir §eyden kac;1p kurtulmak imkam yoktur. ( ... ) 

Katade, Cabir ibn Abdullah'tan nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §OY
le buyurmu§ : Ne kac;ma ne uc;ma var. <;iinkii <<Her insamn i§ledikleri
ni boynuna dolanz.» ibn Cerir bOyle rivayet eder. Aym hadisi Abd ibn 
Humeyd merhum da Miisned'inde muttas1l olarak rivayet ederek der 
ki : Bize Hasan ibn Musa ... Cabir'den nakletti ki; o, Rasulullah'm §OY
le dedigini duydum demi§tir : Her kulun ku§u boynundad1r. imam Ah
med der ki : Bize Ali ibn ishak, Ukbe ibn Amir'in ·Hz. Peygamberden 
§byle bir hadis naklettigini bildirdi : Her giinliik arne! mutlaka mii
hiirlenir. Mii'min hastalamnca melekler derler ki : Ey RabblmiZ, fa
lanca kulunu sen hapsettin mi? Rab Celie Celaluhu buyurur ki: Ona 
iyile§inceye veya oliinceye kadar yapt1gmm benzeriyle miihiir vurunuz. 
Bu hadisin isnad1 saglam ve kavi olup hadis imamlan onu tahric et
memi§lerdir. 

Ma'mer, Katade'nin «Her insamn i§lediklerini boynuna dolanz.» 
ayetiyle amelinin kasdedildigini soyledigini bildirir. «Ve onun ic;in kl
yamet giiniinde ac;llml§ bulacag1 bir kitab <;Ikarmz.» Onun yaptlkla.
nm <;Ikanr ortaya koyanz. Ma'mer der ki : Hasan el-Basri, <<Sagmda 
ve solunda oturanlar vard1r.» ayetini okumu§ ve §oyle demi§tir: Ey 
Actemoglu senin sayfan online ac;Ilml§tlr. Sana iki degerli melek mii
vekkel kllmmi§tJr. Biri sagmda, digeri solundad1r. Sagmda olan iyilik
lerini kaydeder. Solunda olan kotiiliikl_erini kaydeder. istedigin gibl 
amel et, ister c;ok ister az. Nihayet oldiigiinde senin sayfan diiriiliir 
ve boynuna sanlarak kabrine konulur. Nihayet k1yamet giinii kitabm 
ac;1k olarak c;1kanhrsm. «Oku kitabml. Bugiin kendi hesabm ic;in ken
din sana yeter. » denir. Dogrusu Allah Teala.'mn, insamn kendi nefsi-. 
nin hesab1m kendine yiiklemekle adil davrand1g1 muhakkaktlr. Bu soz 
Hasan el-Basri'nin gtizel sozlerindendir. Allah ona rahmet eylesin. 

15 - Kim hidayete ererse; kendi nefsi i<;in hidayete 
ermi1? olur, kim de ·dalalete dii1?erse, kendi nefsi aleyhine 
dalaJete dii1?mii1? olur. Hi<;. kimse ba1?kas1n1n yukunu yuk-
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lenmez. Biz, bir peygamber gondermedik<;e azab ediciler 
degiliz. 

Kim Hidayete Ererse · 

Allah Teala hidayete erip hakka tabi olan, peygamberlerin izin- . 
den giden kimsenin bu giizel davram§mm neticesinin kendi lehinde 
olacagm1 bildirerek haktan sapan, dogru yoldan ka~an kimsenin de 
yalmzca kendi nefsine cinayet i§ledigini, bunun vebalinin sadece ken
disine aid oldugunu haber · veriyor ve buyuruyor ki : «Kimse ba§ka
smm yiikiinii yiiklenmez.>> Kimse ba§kasmm giinahm1 ta§lmaz. Kim
se kendinden ba§kasma kotiiliik yapmaz. Nitekim Hak Teala Fatlr su
resinde '§Oyle buyurmaktad1r: «Kimse ba§lylsmm yiikiinii yiiklenmez. 
Giinah yiikii ag1r olan .onun ta§mmasml isterse, yakm1 bulunsa bile 
yiikiinden bir '§ey ta§mmaz.>> (Fatlr, 18) Bu ifade ile Allah Teala'mn : 
«Onlar kendi ag1rllklanm ve kendi ag1rllklan yamnda daha nice agir
llklan yiiklenecekler.>> (Ankebut, 13) ve «Boylece kendi giinahlanm 
tam olarak, bilmeden sapt1rd1klan kimsenin giinahlanm k1smen yiik
lenirler.>> (Nahl, 25) ayetleri arasmda bir c;eli§ki yoktur. <;iinkii kotii
liige ~ag1ranlar hem kendilerinin -kendilerini sap1kllga siiriiklemi§ 
olduklan i~in- hem de sap1tm1§ olduklan kimselerin giinahlanm yiik
lenirler. Bu yiiklenme onlarm giinahUmndan bir §eyi eksiltmeyecegi 
gibi, onlardan bir §eyi de ta§Imalan anlamma degildir. Bu ise Allah'm 
kullarma adaletinin ve rahmetinin ifadesidir. 

Allah Teala'nm ((Biz bir peygamber gondermedik~e azab ediciler 
degiliZ.>> kavli de aym §ekilde Allah'm adaletini haber vermekte ve hie; 
bir kimseyi peygamber gonderilerek huccet ikame edilmeden azablan
dlrmayacagml bildirmektedir. Nitekim Allah Teala ba§ka surelerde de 
bu konuda '§Oyle buyurur : «ic;ine her bir toplulugun atllmasmda bek
c;ileri onlara : Size bir uyanc1 gelmemi§ miydi? diye sorarlar. Onlar: 
Evet, dogrusu bize bir uyanc1 geldi, fakat biz yalanlad1k ve Allah hie; 
bir §ey indirdemi§tir, -siz biiyiik bir sap1kllk ic;indesiniz demi§tik, der
ler.>> (Miilk, 8-10) «Kiifredenler boliik bOliik cehenneme siiriiliirler. 
Oraya vard1klannda kap1lan ac;1hr. Bek~ileri onlara : Size ic;inizden 
Rabblmzm ayetlerini okuyan ve bugiine kaVU§acagmlZl ihtar eden pey
gamberler gelmedi mi? derler . . Onlar: Evet geldi, derler. Fakat azab 
sozii kafirlerin aleyhine gerc;ekle§ti. Onlara : Temelli kalacagm1z ce
hennemin kap1larmdan girin. Miitekehbirlerin durag1 ne de kotiidiir, 
denir.)) (Ziimer, 71-72) <(Orada : Rabb1m1z, bizi ~1kar. Yaptlg1m1zdan 
ba§ka salih amel i§leyelim diye bagm§Irlar. 0 zaman onlara §Oyle de
riz : Ogiit alacak ki§inin · ogiit alabilecegi kadar bir sure sizi ya§atma-
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d1k m1? Size uyanc1 da gelmi§ti. Artlk azab1 tadm. Zalimler ic;in bir 
yardlrnCI yoktur.>> (Fatir, 37) . Ve daha buna benzer ayetler, Allah Te
ala'mn peygamber gondermeden hie; bir kimseyi cehenneme girdirme
yecegini gostermektedir. Bu -sebeple Buhari'nin Sahih'inde <<Muhak
kak ki Allah'm Rahmeti; ihsan edenlere c;ok yakmdir.n (A'rat, 56) 
ayetinin tefsiri boliimiindeki hadiste fazla olarak varid olan lafizdan 
dolaYI bilginlerden bir c;ogu Buhari'ye kar§I «;Ikrni§lardir. Bu hadis §OY
ledir: Ubeydullah ibn Sa'd ... Ebu Hiireyre'de.q. nakleder ki; Raslllullah 
(s.a.) §oyle buyurmu§ ; Cennet ve cehennem. birbirleriyle c;eki§tiler ... 
Ubeydullah hadisin devamm1 nakleder ve sonra §Oyle der : Cennete ge
lince; Allah, yaratiklarmdan hie; birine zulmetmez. 9, cehennem i~in 
yeni bir yaratik meydana getirir ve onlar da buraya atilir. Cehennem; 
daha var m1? diye iic; k~re sorar. Hadisin tamam1 Buhari'de yeralmak
tadir. (Buhari, Kitab et-Tevhid, yukanda gec;en ayetin tefsiri) Bu ri
vayet lutuf diyan oldugu i~in cennet hakkmda varid olmu§tur. Ce- · 
henneme gelince; oras1 adalet yurdudur. Hie; bir kimse bir oziir beyan 
etmeden oraya giremez. Aleyhinde delil bulunmad1kc;a cehenneme atll
maz. Hadis haf1zlarmdan bir c;ogu, bu ifade hakkmda soz soylemi§ler 
ve ravinin bunu degi§tirdigini belirtmi§lerdir. Nitekim Buhari ve Miis
lim'in S~hih'lerinde varid olduguna gore -ki lafiZ Buhari'nindir
Abdiirrezzak ... Ebu Hiireyre'den nakleder ki; Raslllullah (s.a.) §6yle 
buyurmu§ : Cennet ve cehennem birbirlerine kar§l delil .getirdiler. ( ... ) 
Ravi hadisin tamamm1 zikreder. Sona dogru §oyle der: Cehenneme ge
lince; o, dolmaz. Nihayet ayagm1 cehenneme koyar ve; asla asia, der. 
i§te o zaman cehennem dolar ve birbiri iizerine egilir. Allah kullann
dan hie; birine zulmetmez. Cennet ic;inde, Allah ayn bir yaratik mey
dana getirir. 

Burada bir mes'ele kallyor. ~oyle ki : Gerek eski, gerekse yeni bil
ginler ve imamlar bu konuda ihtilaf etmi§lerdir. Babalan katir olan 
ve kendileri c;ocukken olen yavrularm hiikiimleri nedir? Deli, sag1r, 
bunaffil§ ihtiyar ve islam'm daveti kendisine ula§madan fetret dev
rinde olenlerin durumu mts1ld1r? Bunlar hakkmda pek c;ok hadis va
rid olmu§tur. Allah'm inayet ve tevfikiyle once bu hadisleri zikredece
gim, sonra da bu konuda imamlarm sozlerinden ozet bir boliim kay
dedecegim. Yard1m dilenecek yalmzca Allah'tir. 

Kendisine Risaletin Ula§madigJ. Kimselerin Duru.mu 

1 - Esved tbn Seri'nin Hadisi : · 

·imam Ahmed ibn Hanbel der ki: ]i3ize Ali ibn Abdullah. ;. Esved 



4706 iBN KESiR (Ciiz:- 15; Sure: 17 

ibn Seri'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu~: K1yamet 
giiniinde dort ki§i huccet ikame ederler. Birisi hi\! bir §ey duymayan 
sag1r kimse. Digeri ahmak kimse, iic;iinciisii bunak kimse, sonuncusu 
da fetret devrinde olmii§ olan kimse. Sag1r der ki : Rabb1m, islam gel
digi halde ben ondan hi\! bir §ey duymad1m. Ahmak der ki : Rabb1m, 
islam geldigi s1rada c;ocuklar benim iizerime pislik atiyorlardL Bunak 
der ki: Rabb1m, islam geldiginde ben hie; bir §eyi ·dii§iinemiyordum. 
Fetret doneminde olen der ki : Rabb1m, bana Senin elgin gelmedi. On
larda itaat etmeleri gerektigine dair ahidleri allmr ve onlann cehen
neme gonderilmesi haberi verilir. Muhammed'in nefsi kudret elinde 
buhinan Allah'a yemin ederim ki; eger onlar cehenneme girmi§ olsa
lardi, oranm serin ve huzur yurdu oldugunu (donii§ecegini) goriirler
di. Bu hadisin bir benzeri Katade kanahyla Ebu Hiireyre'den nakledi
lirse de bunun sonunda ((oraya girmeyenler zorla girdirilir» kavli yeral
maktadlr. ishak ibn Rahuyeh de Muaz ibn Hi§am'dan aym §ekilde ri
vayet eder. Beyhaki i'tikad boliimiinde Hanbel ibn ishak kanahyla Ali 
ibn Abdullah el-Medini'den aym hadisi rivayet eder ve; bunun isnad1 
sahihtir, der. Aym hadisi Hammad ibn Seleme ... Ebu Hiireyre'den ri
vayet eder ve Rasulullah'm §6yle buyurdugunu belirtir : Dort ki§i Al
lah'm huzurunda bir huccetle gelirler ve huccetlerini sergilerler. Son
ra yukandaki rivayeti nakleder. Bu hadisi ibn Cerir Taberi de Ma'mer 
kanallyla mevkuf olarak Ebu Hiireyre'den rivayet eder. Ancak bu ri
vayetin sonunda Ebu Hiireyre §6yle devam eder: isterseniz Allah Te
ala'mn <<Biz, bir peygamber gondermedik\!e azab ediciler degiliz.» (is
ra, 15) kavlini okuyun. Aym rivayeti Ma'mer de ... Ebu Hiireyre'den 
mevkUf olarak nakleder. 

II - Enes ibn Malik'in Rivayeti : 

Ebu Davud et-Tayalisi der ki: Bize Rebi', Yez1d ibn Eban'dan nak
letti ki; o, §6yle demi§ : Biz Enes ibn Malik'e; '=Y Ebu Hamza, mii§rik
lerin c;ocuklan hakkmda ne dersin? diye sorduk. Enes ibn Malik dedi 
ki : Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdu : Onlarm giinahlan yoktu ki bu
nunla azablamp cehennem ehli olsunlar. iyilikleri -de yoktu ki bunun
la mi.ikatatlandmhp cennet ehlinin hiikiimdarlarmdan olsunlar. On
lar cennet ehlinin hizmetkarland1rlar. 

III - Enes ibn Malik'in Bir Ba§ka Hadisi : 

Haf1z Ebu Ya'la... Enes ibn Malik' den nakleder ki : Rasulullah 
(s.a.) §oyle buyurmu§ : K1yamet giiniinde dcgr_rm§ c;ocuk, bunak, fet-
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ret doneminde olen ve pir-i fani getirilirler. Her biri kendi huccetini 
sayler. Rab Tebareke ve Teala cehennemden bir boliige; ~Ik, der. 0 bu 
insanlara §oyle der : Ben kullanma kendilerinden el~iler gonderirdim. 
f;lu anda ise bizzat ben kendimin size elgisiyim. ~uraya girin. Rasulul
lah buyurur ki : f;lakavet yazih olan ki§i; ey Rabbim, biz ondan ka~I
yorduk, ona nasil girelim? der. Saadet yazih olan ki§i de, ko§arak hiz
hca oraya dalar. Bunun iizerine Allah Teala §6yle buyurur: Siz Benim 
Rasullerimi yalanlamakta ve onlara isyan konusunda en §iddetli kim
seler idiniz. ~unlar cennete, §Unlar da cehenne:r.ne girsin. Hafiz Ebu 
Bekr el-Bezzar, YU.Suf ibn Musa kanahyla Cerir ibn Abdiilhamid'den 
bu hadisi aym isnadla rivayet eder. 

IV - Bera ibn Azib'in Hadisi : 

Hafiz Ebu Ya'la el-Mavsili Miisned'inde der ki : Bize Kasim ibn 
Ebu f;leybe Bera'dan nakletti ki; o, §6yle demi§ : Hz. Peygambere miis
liimanlarm gocuklan soruldugunda; onlar babalanyla beraberdirler, 
buyurdu. Mii§riklerin gocuklan soruldugunda; onlarda babalanyla be
raberdirler, dedi. Ey Allah'm Rasfl.lii orada ne yaparlar? denilince; Al
lah onlarm durumunu en iyi bilendir, buyurdu. Bu hadisi Orner ibn 
Zerr .. . Bera kanahyla Hz. Ai§e'den nakleder. 

v - §eyban'm Hadisi: 

Haf1z Ebu Bekr el-Bezzar Miisned'inde· der ki: Bize tbrahim ibn 
Said el-Cevheri. .. f;leyban'dan nakletti ki; Hz. Peygamber bu konunun 
onemini oldukga biiyiittii ve dedi ki : Kiyamet giinii oldugunda cahili
yet ehli putlanm omuzlarmda ta§lyarak gelirler. Rablan onlara so
runca; Rabb1m1z, bize bir peygamber gonderilmemi§ti, 'Senin emrin 
bize ula§mami§tl. Eger Sen bize bir peygamber gondermi§ olsaydm; 
biz, kullarmm Sana en ~ok itaat edeni olurduk, derler. Rablan onlara 
der ki: ister misiniz Ben size bir §eyi emredeyim de emrime itaat ede
siniz? Onlar; evet, derler. Bunun iizerine Allah Teala, onlarm ko§up 
cehenneme girmelerini emreder. Onlar ko§arlar, cehenneme yakla§tlk
larmda onun kaynaytp uguidad1gm1 goriirler ve doniip Rablarma va
nrlar. Rabbtnnz, bizi ondan gtkar veya bizi onun iizerinden gegir, der
ler. Rablan buyurur ki : Size bir §eyi emredJnce Bana itaat edeceginizi 
iddia eden sizler degil miydiniz? Bunun iizerine Allah 'l~ala, .onlan 
verdikleri sozden sorumlu tutar ve; gidip oraya girin, der. Ko§arlar onu 
gortince geri doniip gelirler ve derler ki : Rabbimiz ondan korktuk, ona 
giremeyecegiz. Allah Teala buyurur ki : Oraya hor ve hakir olarak gi
rin. Allah Rasulii (s.a.) dedi ki : Eger ilk soylendiginde oraya girmi§ 
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olsalardi, oranm serin ve selamet yurdu oldugunu gorurlerdi. Sonra 
Ebu Bekr el-Bezzar der Ki: Bu hadisin metni ancak bu §ekilde ma'
nlftur. Hadisi Eyyllb'dan sadece Abbad, Abbad'dan da yalmz Reyhan 
ibn Said rivayet etmi§tir. Ben derim ki : ibn Hibban, sika raviler ara
smda onu da zikretmi§tir. ibn Main ve Nesei; onun kotu bir taraf1 
yoktur, ancak Ebu Davud'dan ba§ka kimse ondan h~nud olmami§tlr, 
der. Ebu Hatim ise onun fena bir ki§i olmadigmi, ancak hadisini yaz
digmi fakat onun huccet olarak almamayacagmi belirtir. 

VI - Ebu Said el-Hudri'nin Hadisi : 

imam Muhammed ibn Yahya der ki: Bize Said ibn Suleyman ... 
Ebu Said el-Hudri'den nakletti ~i; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§
tur: (Kiyamet gunu) Fetre't devrinde helak olan, bunak ve re§id 
olmadan olmii§ ~ocuk konU§Urlar. Fetret devrinde helak olan; bana 
bir kitap gelmedi, buriak olan; Rabbim, bana ak1l vermedin ki onun
la hayn ve §~rri dii§iineyim, ~ocuk da; Rabbim akhm ermedi ki, der. 
Onlerine ate§ getirilir ve; oraya atm, denilir. Allah'm ezeli ilminde 
eger amel i§leyecek ~aga gelebilseydi said olarak yazilanlar ate§ten 
~evrilirler. Arne! i§leyecek durumda olsayd1 Allah'm bilgisinde §aki 
olarak yazilmi§ olanlar ise ate§te tutulur. Allah der ki: Siz Bana is
yan ettiniz, eger peygamberlerim size gelmi§ olsayd1 durum nas1l olur
du? Bezzar da bu hadisi Muhammed ibn Orner kanahyla .. . Fudayl 
ibn Merzuk'dan nakleder, sonra Ebu Said'in hadisi ancak bu yolla 
Atlyye'den nakledilmi§ olarak bilinir, der. Hadisin sonunu da §oyle 
bagfar : Siz, bana isyan ettiniz, ya gormeden el~ilerime nas1l isyan 
edecekdiniz? 

VII - Muaz ibn Cebel'in Hadisi : 

Hi§am ibn Ammar ... Muaz ibn Cebel'den nakleder ki; Allah Ra· 
sulu §Oyle buyurmu'§ : K1yamet giiniinde akh c;elinmi§, fetrette yok 
olmu§ veya kiic;iikken helak olmu§ ki'§iler getirilirler. Akh c;elinmi§ olan 
der ki : Ey Rabb1m, eger bana akil vermi§ olsaydm, ak1l vermi§ olduk
larmm arasmda saadete benden daha lay1k biri olmazd1. Hz. Peygam
ber fetret devrinde ve ~ocukken olenlerd.en boyle bir ifadeyi nakleder. 
Bunun iizerine Rab Azze ve Celie buyurur ki : Ben, size bir §eyi em
redersem, Bana itaat eder misiniz? Onlar; evet, ·derler. Allah TeAIA; 
gidin cehenneme girin, buyurur - Hz. Peygamber dedi ki; §ayet gir
mi§ olsalard1, cehennem onlara zarar vermezdi- Onlan!f · oniine en
geller <;Ikar ve cehennemin yok oldugunu, Al~ah'm onu hi~ yaratma
dizmi samrlar. ve siir'atle geri donerler. Sonra ikinci kez Allah onla-
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ra emreder, onlar aym §ekil1e geri donerler. Rab Azze ve Celle buyu
rur ki: Ben, sizi yaratmadan once ne yapacagm1z1 bildim ve bu bil
gime gore sizi yarattlm. Bu bilgime gore ak1betiniz belirecektir. On
Ian yakala, der ve cehennem onlan tutuverir. 

VIII - Ebu Hureyre'nin Hadisi : 

Ebu Hureyre'nin hadisi, Esved ibn Seri'nin hadisinde munderic 
clarak daha once ge~mi§ti . Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde Ebu Hu
reyre der ki: Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdu :Her dogan f1trat uzere 
dogar. Anast ve babas1 onu ya Yahudi, ya Hristiyan veya Mecusi ya
parlar. Nitekim hayvan da dogdugunda ay1ps1z ve noksans1z olarak 
dogar. Onda bir sakathk ve noksanhk hisseder misiniz? 

Bir rivayette de derler ki : Ey Allah'm RasulU <_;ocuk iken olenin 
durumu nedir? Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurur: Allah onlann ne ya
pacak olduklanm en iyi bilendir. imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bi
ze Musa ibn Davud ... Ebu Hureyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) 
-Musa, bu sozun peygambere aid olup olmad1gmda §Uphe edip; san
d1g1ma gore, demi§tir- buyurdu ki : Muslumanlann kii<;iik <;ocuklan 
cennettedir. Onlara ibrahim Aleyhisselam bakar. Miislim'in Sahih'in
de iyaz kanahyla Rasulullah'tan nakledilir ki; Allah Azze ve Celie: 
Ben, kullanm1 Hanifler olarak yarattlm, buyurmu§tur. Ba§ka bir riva
yette de; mfuumanlar olarak yaratt1m, buyurmu§tur. 

IX - Semure'nin Hadisi : 

HB.f1z Ebu Bekr el-Berkani el-Harizmi, uel-Miistahrec Ala'l-Buhariu 
isimli eserinde Avf el-Harabi kanahyla ... Semure'den nakleder ki; Ra
sulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : Her dogan fltrat iizere dogar. insan
lar yiiksek sesle ey Allah'm Rasulii, ya mii§riklerin <;ocuklan? diye ses
lendiler. Rasulullah (s.a.) mii§riklerin ~ocuklan da, buyurdu. Tabera
ni der ki: Bize Abdullah ibn Ahmed ... Semure'den nakletti ki; o, §OY
le demi§: Biz Rasulullah (s.a.) a mii§riklerin <;ocuklanm sordugumuz- . 
da; onlar cennet ehlinin hizmet<;ileridir, buyurdu. 

X - Hasna'nm Amcasmm Hadisi : 

Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize ishak .. . Siileym ogullan kabile
sinden Muaviye'nin k1z1 Hasna'dan nakletti ki; o amcamm bana an
lattlgma gore kendisi §Oyle dedi demi§tir : Ey Allah'm Rasulii, cen
nette kim var? dedim. Hz. Peygamber: Peygamber cennettedir, §ehid 
cennettedir, <;ocuk cennettedir, diri diri gomiilen cennettedir. 
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Bilginlerden bir k1sm1 bu hadis iizerinde durur ve t;ocuklar hak
kmda bir §ey demezken, bir k1sm1 da Semure ibn Ciindeb'in Buhari'
nin Sahih'inde naklettigi hadise dayanarak, onlann kesinkes cennette 
olduklanm bildirirler. Hz. Peygamber bir rii'yasmda agacm altmda 
bulunan bir ihtiyara rastlar, t;evresinde de t;ocuklar vard1r. Cibril ona; 
bu, ibrahim Aleyhisselam'dlr, §Unlar da miisliimanlarm t;ocuklandlr, 
der. Ey Allah'm Rasulii mii§riklerin <;ocuklan da m1? denilince, o; evet 
mii§riklerin \!Ocuklan da, der. Baz1 bilginler de; mii§riklerin t;ocukla
rmm - Hz. Peygamberin; onlar babalanyla beraberdir, kavline istina
den- cehennemde olduklanm soylerler. Baz1lan da t;ocuklarm klya
met giiniinde Arasat'da imtihana tabi tutulacaklanm, emre itaat ede
nin cennete girecegini ve daha once Allah'm onlar hakkmdaki saadete 
ereceklerine dair bilgisinin at;Ikhk kazanacagm1, isyan edenlerin hor 
ve hakir olarak cehenneme gireceklerini ve yine Allah'm daha once 
onlar hakkmdaki §aki olacaklarma dair bilgisinin a<;1ga t;1kacagm1 be
Iirtirler. Bu soz, biitiin delilleri birle§tirir. Bu, birbiriyle §ahid olarak 
desteklenen daha onceki hadislerde a~1k<;a belirtilmektedir. Bu sozii 
Ebu'l-Hasan Ali ibn ismail el-E§'ari siinnet ve cemaat ehlinden boyle
ce nakletmi§tir. Haf1z Ebu Bekr el-Beyhaki de «Kitab el-itikad>> isimli 
eserinde bu gorii§ii desteklemi§tir. Hadis tenkid<;iieri, hllf1zlar ve bil
ginlerin muhakkikleri de boyle demi§lerdir. f;leyh Ebu Orner ibn Abd'iil
.Berr en-Nemeri imtihanla ilgili yukanda ge(_ten hadislerden sonra §OY
le der : Bu konudaki hadisler kuvvetli degildir ve bir huccet olarak kul
la.mlamaz. tum ehli onu reddeder. <;iinkti ahiret dlyan miikafat yur
dudur. Amel ve imtihan diyari degildir. 0 zaman bunlar nas11 cehen
neme girmeye zorlanabilirler? Orada amel ve ibadet, yarat1klarm im
kam haricindedir. Allah bir kula gotiiremeyecegi yiikii yiiklemez. 

Onun soylediklerine §oyle cevab verilir : Bu konudaki hadislerden 
bir k1sm1 sahihtir. Nitekim bilginlerin onderlerinden bir t;oklan bu 
kanaat1 belirtmi§lerdir. Bir k1sm1 hasendir, bir k1sm1 da sahih ve ha
senle kuvvet kazanan zay1f hadistir. Bir konudaki hadisler bu tarzda 
birbirini destekler nitelikte olursa, ona bakan ki§inin nazannda ha
disler huccet ifade ederler. ~eyh Ebu Omer'in uAhiret miikafat yurdu
dur )) soziine gelince, §iiphesiz ki oras1 miikafat yurdudur. Ancak mii
ka.fat yurdu olmas1, cennet veya cehenneme girmeden once Arasat'da 
iken sorumluluk yiiklenilmesini engellemez. Nitekim ~eyh Ebu'l-Ha
san el-'E§'ari, siinnet ve cemaat ehlinin mezhebine gore t;ocuklann ah
rette imtihan edileceklerini bildirmi§tir. Hak Teala da Kalem s.uresin
de §oyle buyurmaktad1r : uO giin i§in deh§etinden bald1rlar at;Illr, sec
deye t;agmhrlar da buna gii<;leri yetmez. >> (Kalem, 42, 43) Sahih ha
dislerde ve digerlerinde sabit olan si.i.nnete gore ; mii 'minler k1yamet 
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gi.ini.inde Allah'a secde edeceklerdir. Mi.inaf1km buna gucu yetmeye
cek belleri arkaya katlanacaktir. Secdeye gitmek istedikleri her sefer
de kafalan i.isti.i. di.i§eceklerdir. Buhari ve Mi.i.slim'in Sahih'lerinde va
rid olduguna gore; cehennemden en son c;1kacak ki§i hakkmda §Oyle 
denir : Allah Teala orada bulunandan daha ba§ka bir §ey istememesi 
ic;:in o kimseden ahidler ve sozler allr ve bunu def'alarca tekrarlatlr. Ve 
Allah Teala §Oyle buyurur: Ey Actemoglu, sen ne kadar soziinden do
nersin . Sonra onun cennete girmesine izin verir. 

~eyh Ebu Orner ibn Abd'i.il-Berr'in ((Cehenneme girmeye onlan 
nas1l zorlar. Bu, onlann giicii dahilinde degildir ki?n sozi.ine gelince. 
Bu ifacte hadisin s1hhati ic;:in bir engel degildir. <;i.inki.i Allah Teala 
klyamet gi.ini.inde kullarma S1rat kopri.isiinden gec;melerini emreder. 
Suat cehennemin i.izerinde bir kopri.idi.ir, kildan ince, kilic;:tan keskin
cedir. Mi.i.'minler amellerine gore §im§ek gibi, riizgar gibi, soylu atlar 
gibi ve binek atlan gibi gec;erler. Kimileri yiiri.iyerek, kimileri ko§arak, 
kimileri abanarak, kimileri de yi.iziistii si.iriinerek gec;:erler. Cehenneme 
girmeleri emredilenlerin durumu hie; de iyi degildir. Hatta c;ok daha 
zor ve c;:ok daha koti.idi.i.r. Kald1 ki sahih hadiste sabit olduguna gore, 
Deccal'm da cennet ve cehennemi olacaktir. ~eriati koyan ~an; Dec
cal'm sundugu ve kendilerine ate§ gibi gori.i.nen §eyleri c;ekinmeden i<;
melerini, onun selamet ve sogukluk olacag1p1 bildirmi§tir. Bu durum 
da ona benzer. Ote yandan Allah Teala israilogullarma kendi kendi
lerini oldi.i.rmelerini emretmi~tir. Onlar da bir sabah ak§ama kadar bir
birlerinden yetmi~ bin ki§iyi oldiirmii§lerdJr. Ki~i babas1m ve karde
§ini oldti.ri.i.yormu§. Allah Teftla onlarm ti.zerine bir bulut karanllg1 gon
dermi§. Bu, onlarm buzag1ya tapmalarmdan dolay1 bir ceza imi§. Bu 
durum da §alnslar ic;in gerc;ekten zordur ve yukanda zikri gec;en ha
diste si:iz konusu edilen hususlardan hie; de a§agi degildir. Allah en iyi
sini bilendir. 

Mti§riklerin ~ocuklan 

Bu husus kesinlik kazand1gma gore; insanlar mi.i§riklerin c;ocuk
lan konusunda degi§ik gori.i.§ler serdetmi§lerdir : 

I - Mi.i§riklerin c;ocuklan cennettedirler. Buna Semure'nin nak
letiigi ve Hz. Peygamberin ibrahim Aleyhisselam'm yanmda mi.i.sli.i.
man ve mi.i.§rik c;:ocuklannm bulundugunu bildiren hadisini delil ge
tirmektedirler. Bu hadis Ahmed ibn HanbeJ kanallyla Hasna'mn amca
~mdan nakledilmi§tir. Yukanda gec;mi§ti. Bu istidlal sahihtir. Ancak 
imtihan ile ilgili hadisler daha ozel bir anlam ta§Ir. Allah Teala on
lardan itaat edeceklerini bildigi kimselerin ruhunu obi.ir alemde ibra-
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him Aleyhisselam'la ve fltrat uzere olmti§ alan mtisluman 9ocuklarla 
beraber k1lar. i9Ierinden Allah'm emrine icabet etmeyeceklerini bildik
lerini ise Allah Teala k1yamet gunu cehenneme gonderir. Nitekim imti
han hadisi buna delalet etmektedir. E§'ari de Ehl-i Sunnet'ten bu go
rti§ti nakletmi§tir. Mti§rik 9ocuklarmm cennette oldugunu soyleyen
lerden bir k1sm1; bunlarm cennette serbest olduklanm ifade ederken, 
bir k1srru da mtisltimanlann hizmet9ileri olacaklanm belirtirler. Nite
kim Ali ibn Zeyd kanahyla Enes'ten nakledilen hadis bunu g6stermek
tedir. Ancak Ebu Davud et-Tayalisi'ye gore bu hadis zay1ftlr. Allah en 
iyisini bilendir. 

II - Mti§riklerin 9ocuk.lan babalanyla birlikte cehennemde ola
caklardlr. Buna delil olarak da Ahmet ibn Hanbel'in Ebu Mugire ka
nallyla Gutayf'm kolesi Abdullah ibn Ebu Kays'tan naklettigi hadisi 
gbstermektedirler. 0, Hz. Ai§e'ye gelerek kafirlerin 9ocuklanm sormu§, 
Hz. Ai§e de demi§ ki: Rasulullah (s.a.) onlarm babalarma tabi ola
caklanm ~oyledi. Ben; Ey Allah'm Rasulu amelsiz olarak m1? dedim. 
Rasulullah (s.a.) : Onlarm ne yapacaklanm Allah en iyi bilendir, bu
yurdu. Bu hadis.i Ebu Davud da Muhammed ibn Harb kanahyla ... Ab
dullah ibn Ebu Kays'tan nakleder ki; o, §6yle demi§: Hz. Ai§e'den 
duyduguma gore o; ben Allah'm Rasulti'ne mu'minlerin 90CUklanm 
sordum da; onlar babalanyla beraberditler, buyurdu. Ya mti§riklerin 
~ccuklan? dedim; onlar da babalanyla beraberdirler, buyurdu. Ben 
amelsiz mi? dedim; Allah onlarm ne yapacak olduklanm en iyi bi
lendir, buyurdu. Bu hadisi Ahmed ibn Hanbel Veki' kanahyla Hz. 
Ai§e'den nakleder. ki; o, §oyle demi§ : Ben Rasulullah (s.a.) a mti§rik
lerin c;ocuklanm hat1rlathg1mda; istersen ~ana onlann cehennemdeki 
<;:Igllklanm i§ittirebilirim, dedi. 

Abdullah ibn imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Osman ibn Ebu 
~eybe Hz. Ali'den nakletti ki; o, §6yle demi§ :Hz. Hadice Rasulullah 
(s.a.) a cahiliyye devrinde olen iki oglunun durumunu sordugunda; 
cnlar cehennemdedir, buyurmu§. Hz. Ali der ki: Hz. Peygamber, Hz. 
Hadice'nin yuzundeki ho§nudsuzlugu goriince, sen onlann yerini gor
seydin cnlardan nefret ederdin, buyurmu§. Hz. Hadice; ya senden olan 
<;ccuklanm? deyince Hz. Peygamber, onlar cennettedir, demi§. <;unku 
mti 'minler de, 9ocuklan da cennettedirler, mii§rikler de, c;ocuklan da 
cehennemdedirler, diye eklemi§. Sonra §U ayeti okumu§ : «Iman eden, 
wylan da imanda kendilerine uyan kimselere soylarm1 da katanz. On
larm· i§lediklerinden hie; bir §ey eksiltmeyiz. Herkes kazancma bagh
dlr.n (Tur, 21) Bu hadis garibdir. <;unkii raviler arasmda yeralan Os
man, durumu mec;hul bir ki§idir. Onun rivayet ettigi ravi olan Za Zan 
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i.se Hz. Ali'ye ula§marru§tlr. Allah en iyisini bilendir. 
Ebu Davud da ibn Ebu Zaide kanahyla ~a'bl'den nakleder ki; Ra

sulullah (s.a.) diri diri topraga gomen de, gomiilen de cehennemdedir, 
buyurmu§. ~a'bi de der ki : Bana bu hadisi Alkame, Ebu Vail kanahy
la Abdullah ibn Mes'ud'dan nakletti. Bir topluluk da bu hadisi Da
vud ibn Ebu Hind kanahyla ~a'bl'den, Alkame'den, Seleme ibn Kays'
tan naklettiler. Seleme ibn Kays el-E§cai der ki : Ben ve karde§im Hz. 
Peygambere gelip dedik ki: Annemiz cahiliyyet devrinde oldii. Ancak 
miisafir ag1rlar, akrabalan ziyaret eder idi. 0 bizim bir k1z karde§imi
zi heniiz biiluga ermemi§ken diri diri topraga gomdii. Hz. Peygamber 
buyurdu ki: Topraga gomen de, gomiilen de ate§tedir. Ancak topraga 
gomene islam ula§Ir da miisliiman olursa; miistesnad1r. Bu hadisin is
nadi hasendir. 

III - Mii§riklerin ~ocuklan hakkmda bir gorii§ beyan etmeyen
ler. Bunlar da Hz. Peygamberin; Allah Teala onlann ne yapacaklanm 
en iyi bilendir, kavline dayanmaktad1rlar. Nitekim .Buhari ve Miislim'
in Sahih'lerinde Ca'fer ibn Ebu iyas ... kanahyla Abdullah ibn Abbas'
tan nakleder ki : Rasulullah (s.a.) a mii§riklerin ~ocuklan soruldugun
da; o, Allah onlann ne yapacak olduklanm en iyi bilendir, demi§. Bu 
hadis Buhari ve Miislim'de Ziihri kanallyla .. . Ebu Hiireyre'den de nak
ledilir. 0 der ki : Hz. Peygambere mii§riklerin ~ocuklan soruldugunda; 
Allah onlarm ne yapacak olduklanm en iyi bilendir, buyurdu. Bilgin
lerden bir kiSml da mii§riklerin ~ocuklanm, A'rat ehli olarak kabul 
ederler. Bu gorii§, onlann ~ocuklarmm cennette olduklanm soyleyen
lerin gorii§iiyle birle§ir. <;iinkii A'rat karar diyan degildir. Ve A'raf 
ehlinin ak1beti A'raf suresinde belirtildigi gibi cennettir. Allah en iyi
sini bilendir. 

Mii'minlerin Qocuklan 

iyi bilinsin ki; ihtilaf konusu olan, mii§riklerin ~ocukland1r. Mii'
minlerin ~ocuklarma gelince; bu konuda bilginler arasmda ihtilaf yok
tur. Nitekim Hanbeli fakihlerinden Kad1 Ebu Ya'la ibn el-Ferra, Ah
med ibn Hanbel'in §oyle dedigini nakleder : Onlarm cennet ehli ol
duklan konusunda ihtilaf yoktur. insanlar arasmda me§hU.r olan go
rii§ de budur. Allah dilerse bizim kesin karar verecegimiz kanaat da 
budur. ~eyh Ebu Orner ibn Abd'iil-Berr'in baz1 bilginlerden naklede
rek onlann bu konuda duraklad1klan, biitiin ~ocuklann Allah Azze ve 
Celle'nin iradesi altmda bulunduklan gorii§iinii serdettikleri tarzm
daki kanaatma gelince: Ebu Orner ibn Abd'iil-Berr'in ifadesine gore 
bu gorii§e; aralannda Hammad ibn Zeyd, Hammad ibn Seleme, Ab-

Tefsir, C, IX. F . 296 
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dullah ibn Miibarek, ishak ibn Rahuyeh ve digerlerinin de bulundu
gu hadis ve f1k1h ehli bir topluluk kail olmu§lardir. Onlar derler ki : 
Bu husus imam Malik' in el-Muvatta'mda kader bahsinde · c;izdigi du
ruma benzer. Onun bu konuda irad ettigi hadisler de boyledir. Mali
kilerin c;ogunlugu da bu gorii§ted1r. Ancak imam Malik'den nass ha
linde bir §ey varid olmami§tlr. Malikilerden sonraki bilginler miislii
man c;ocuklarmm cennette olduklanm kabul etmi§ler, mii§rik c;ocuk
lannm ise Allah'm iradesine bagh olduklanm bildirmi§lerdir. Orner 
ibn Abd'iil-Berr'in sozii burada bitiyor. Ancak bu, gergekten garibdir. 
Ebu Abdullah el-Kurtubi de et-Tezkire isimli kitabmda aym §eyi zik
reder. Allah en iyisini bilendir. Bu konuda Talha k1z1 .Ai§e'den mii'
minlerin annesi Ai§e'ye dayanan bir rivayet zikredilir. Hz. Ai§e der ki : 
Hz. Peygamber Ansar'dan bir c;ocugun cenazesine c;agmld1. Ben de
dim ki : Ey Allah'm RasUlii, ana ne mutlu cennet serc;elerinden bir 
ser~e, kotiiliige ne uzand1 ne de ula§tl. Bunun iizerine Hz. Peygam
ber buyur~u ki : Ya bundan ba§ka bir §ey ise ey Ai§e? Dogrusu Allah 
cenneti yarattl ve insanlar babalarmm sulbiinde iken cermet eh.lini 
halketti. Cehennemi yarattl ve insanlar babalarmm sulbiinde iken ce
hennem ehlini de yarattl. Bu hadisi Ahmed ibn Hanbel, Muslim, Ebu 
Davud, Nesei ve ibn Mace naklederler. 

Bu konudaki sozlerin, gergekten Sj.hih delillere dayanmas1 icabe
der. Ne var ki §ari'in buyruklanm bilmeyen birgok ki§iler de bu konu
da soz etmektedirler. Bu sebeple bilginlerden bir gogu bu konudan 
bahsedilmesini ho§ kar§Ilamami§lardlr. Abdullah ibn Abbas'tan, Ebu 
Bekr es-S1ddik'm oglu Muhammed'in oglu Kas1m'dan, Hanefiyye'nin 
oglu Muhammed'den ve digerlerinden boyle rivayet edilmi§tir. ibn Rib
ban da Sahih'inde Cerir ibn Hazim'den nakleder ki; o, §byle demi§ : 
Ebu Reca el-Utaridi'nin Abdullah ibn Abbas'm minberde iken §oyle de
digini i§ittim : Raswullah (s.a.) buyurdu ki : Bu iimmetin i§i birbiri
ne yakla§Iktlr. Yeter ki c;ocuklar ve kader konusunda konu§masmlar. 
ibn Hibban bununla mii§riklerin gocuklanm kasdettigini sayler. Ebu 
Bekr el-Bezzar, Cerir ibn Hazim kanahyla aym rivayeti naklettikten 
sonra; bir toplulugun Ebu Reca kanahyla bu. hadisi Abdullah ibn Ab
bas'tan mevklif olarak rivayet ettiklerini bildirir. 
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16 Bir kasabay1 da hehlk etmek istedigimiz za-
man; varhkhlanna emir veririz de, orada faslkhk yapar
lar. Bunun uzerine artik oraya soz (azab) ha:k olur. Ve 
Biz de onlan yerle bir ederiz. 

Kurra bu ayetteki ( lj ,.,...t ) kelimesinin okunU§Unda farkll gorii§
ler belirtmi§lerse de me§hur alan yukardaki k1raettir. Miifessirler bu 
kelimenin manas1 konusunda ihtilat etmi§lerdir. Denilir ki; bunun 
manas1 §oyledir : Biz oranm, o kasabanm varhklllanna · emrederiz de 
orada fas1kllk yaparlar ve bu, takdiri bir emir olur. Allah Teala'nm §U 
kavlinde oldugu gibi : «Bizim emrimiz oraya geceleyin veya giindiiziin 
geldi.» Allah Teala kotiiliigii ve azgmhg1 emretmez. Derler. ki : Ayetin 
manas1; Allah Teala onlan azgmllk yapmaya mecbur k1lar ve boylece 
azab1 hak ederler. Bu ayete §oyle mana verenler de vard1r : Biz onla
ra Allah'a itaat1 emrederiz, onlar kotiiliikleri ve azgmhklan i§lerler ve 
cezay1 hak ederler. ibn Ciireyc Abdullah ibn Abbas'tan bu tefsiri nak
letmi§tir. Said ibn Ciibeyr de boyle demi§tir. 

ibn Cerir der ki : Bu ayetin manasmm; onlan emirler k1lanz, §ek
linde olmas1 da muhtemeldir. 

Ben derim ki : Bu mana ancak ( li _;_.j' ) §eklinde okuyanlara gore 
uygundur. Nltekim Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'tan bu aye
ti ~ -i.r.t 1__,.4-At lJ _;-.... li _rl· ) onlann varhklllarmr ba§larma emir k1lanz 
da orada fas1kllk ederler, §eklinde okudugunu soylemi§tir. Yani azgm
lanm ba§lanna musallat ederiz orada isyan ederler. isyan edince de 
azab ile onlan helak ederiz. Bu Allah Teala'mn §U kavli gibidir : ((i§te · 
Biz bOylece her kasabada ululanm suglular k1ld1k ki orada hile yap
~mlar.>> Ebu'l-Aliye, Miicahid, Rebi' ibn Enes de boyle der. 

Avfi ise ibn Abbas'tan naklen bu ayete §byle mana verir : Bir ka
sabayl da helak etmek istedigimiz zaman varllkhlarmm say1lanm ~o
galtmz. ikrime, Hasan, Dahhak, Katade, Malik ve Ziihri'den de bu 
ayeti (lr.J _;:... li ,.,...T) §eklinde okuduklan varllklllanm gogaltmz, §eklin
de mana verdikleri rivayet edilir. Baz1lan da buna imam Ahmed'in 
Vehb ibn Ubade kanallyla... Siiveyd ibn Hiibeyre'den naklettigi §U 
hadisi delil getirirler: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Ki§inin malmm 
en haJirhsl, emredilmi§ bir miihiir veya ignelenmi§ bir sikkedir. imam 
Ebu Ubeyd Kasmi ibn Sellam merh~n el-Gari? isimli kitabmda 'der 
ki : Emredilmi§ miihiir kelimesindeki ( o .JJA LLI ) . k~limesi; soyu gogal
mt§, manasmad1r. ( .tC.JI ) kelimesi de; hurmadan yiikseltilmi§ yol-
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dur. Baz1lan da derler ki bu ifade .sozde uyum sagla~ak i~in soylen
mi§tir. T1pk1 Hz. Peygamberin ( w~~ t. _r.j;- wiJJjt. ) kavli gibi. On
lar ecir kazanml§ olarak degil g·Unah kazanml§ olarak donstinler, anla
mmda soze uyum saglamak i9in si:iylenmi§ bir meseldir. 

~~(;/. ~ "'·"· ~---::~~1.-:' • ..,.,. ·"'\"' ............... ,.~ 
cy ..... ~~ ~ . ~~.J.>..._;!;t/!,:JJ '@! ~~~~~~ ~) 

17 - NUh'dan sonra nice nesilleri yok etmi~izdir. 

Kullann1n gunahlanna Habir ve Basir olarak Rabb1n ye
ter. 

Allah Tealft Kurey§'li katirleri, Hz. Peygamberin risaletini yalan
lamalan konusunda uyararak daha onceki peygamberlerden Nuh'dan 
sonra gelen peygamberleri yalanlayanlann helak edildigini bildiriyor. 
Bu da gasteriyor ki; Adem ile Nuh arasmdaki donem islam donemi
dir. ibn Abbas §6yle der : Adem ile Nuh arasmda on nesil gelmi§ti ve 
hepsi de islam uzereydi. Ayetin manas1 §6yle oluyor : Ey yalanlayan
lar, siz Allah katmda onlardan daha degerli degilsiniz. Siz Peygamber
leri~ en §ereflisi, mahlukatln en degerlisini yalanladm1z. Sizin cezamz 
daha ag1r ve daha onemlidir. «Kullarmm gunahlan i~in Habir ve Ba
sir olarak Rabbm yeter.)) Onlann btittin yaptlklanm bilen O'dur. iyi
liklerini, kottiltiklerini. O'ndan hi<; bir §ey gizli kalmaz. 

18 - Kim gec;ici dunyay~ is terse, on un ic;in oradan di
ledigimiz kadar, diledigimiz kimseye hemen veririz. Son- · 
ra onun ic;in cehennemi haz1rlanz. Kotulenmi~ ve kovul
mu~ olarak oraya girer. 

19 - Kim de ahireti isterse ve onun ic;in inanm1;; ola
rak gerekli c;abay1 gosterirse; i;;te onlann sa'yi ~ukre de
gerdir. 
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Ge~ici Diinya ve Kaltci Ahiret 

Allah Teala bildiriyor ki : Di.inya ve ondaki nimetleri isteyen her
kesin iEtekleri kar§Ilanmaz. Ancak Allah diledigi kimseye, diledigi .ka
darml verir. Diger ayetler mutlak iken bu ayet mukayyeddir. 9i.inki.i 
Hak Teala: !<Kim ge~ici di.inyay1 isterse; onun i~in oradan diledlgi
miz kadar, diledigimiz kimseye hemen veririz.» Yani ahiret yurdunda 
veririz ve. «Sonra onun ir;in cehennemi haz1rlanz. Koti.ilenmi§ ve ko
vulmu§ olarak oraya girer.» buyuruyor. Cehennem onu her yandan ku
§atmcaya kadar yapt1g1 koti.ili.iklerle kmanmi§ ve koti.ilenmi§ olarak 
girer. 9i.inki.i o .kimse ge~ici olam kallc1 olana terci!J. etmi§tir. Kovul
mu§ olarak; hakir, zelil ve horlari1p uzaklara kovulmu§ olarak oraya 
girer. 

imam Ahmed der ki : Bize Hi.iseyn ... Hz. Ai§e'den nakletti ki; Ra
swullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Di.inya; yurdu .olmayamn yurdu, mall 
olmayamn mahd1r. Akh olmayan ki§i de di.inya ir;in toplar. 

((Kim de ahireti isterse» Ahiret yurdunu ve oradaki nimetleri, se
vinci ister, «Sonra oriun i~in inanmi§ olarak gerekli ~abaJI gosterir», 
oraya goti.iren yolu .ararsa. Bu yol; peygambere inanmak ve uyma, se
vab ve cezay1 dogrulayarak baglanma yoludur. «i§te onlann sa'yi §i.ik
re degerdir.» 

20 - Her birine, bun1ara da, onlara da Rabbrnrn ni
metinden ulru;t1nnz. Rabbrnrn nimeti engellenmi~ degil
dir. 

21 Bak, nas1l onlan birbirlerine iisti.i.n krldrk El-
bette ki ahiret; dereceler bakrmrndan da biiyiiktiir, iis
tiinliik bak1mmdan da. 

Allah Teala buyuruyor ki : iki grubdan her birine de vermz. Ya
ni di.inyay1 ve ahireti isteyen gruplardan her birine istegini veririz. 
((Bunlara da, onlara da Rabbmm nimetinden ula§tlrmz.» Zulmetme
yen yegane Hakim ve Mutasarnf O'dur. Kullarmdan; istedigine mut
lulugu, istedigine §ekaveti verir. O'nun hi.ikmi.ini.i, reddeden ver_~ligini 
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engelleyen yoktur. istedigini degi§tirecek de yoktur. Bunun i~in Allah 
Teala «Rabbmm nimeti engellenmi§ degildirn buyuruyor. Kimse onu 
engelleyemez ve geri ~eviremez. Katade engellenmi§ kelimesine eksil
tilmi§ manas1 verir. Hasan ve digerleri de engellenmi§ manas1 verir
ler. 

Sonra Allah Teala buyuruyor ki : <<Bak, nas1l onlan birbirlerine 
iistiin k1ld1k.» Diinyada kimini zengin, kimini fakir veya ikisi arasm
da; kimini giizel, kimini ~irkin veya ikisi arasmda; farkh k1ld1k. Kimi 
kii~iikken oliir, kimi pir-i fani oluncaya kadar ya§ar, kimi de bu ikisi 
arasmda bulunur. <<Elbetteki ahiret; dereceler bak1mmdan da biiyiik
tiir, iistiinliik bak1mmdan da.» Ahiret diyarmdaki farkhhklan diinya
dakinden elbette biiyiiktiir. <;iinkii onlardan bir klsm1 cehennemin alt 
basamaklarmda zincirlenmi§ ve bukag1lanm1§ olarak bulunurlar. Bir 
klSIDl da yuce derecelerde cennetin nimet ve siiruru i~erisinde bulu
nurlar. Cehennemde bulunanlar da kendi aralarmda farkh mertebe
lerde olurlar. T1pk1 cennet ehlinin farkh mertebeleri bulundugu gibi. 
<;iinkii cennette yiiz derece vard1r. Her derecenin arasmdaki mesate 
gokle yeryiizii ·kadard1r. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde varid ol
duguna gore, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Yiice mertebelere 
ehil olanlar; illiyyin'dekileri tlpk1 gogiin ufkunda beliren y1ld1zlan 
gordiikleri gibi goriirler. l§te bunun ic;in Hak Teala «Ahiret; derece
ler bak1mmdan daha biiyiikt.iir, iistiinli.ik bakrmmdan da» buyuruyor. 
Taberani, Za Zan'm rivayetine gore Selman el-Farisi'den merfu' olarak 
§U hadisi rivayet eder : Hangi kul diinyada bir derece yiikselmeyi iste
yip de .yiikselirse, muhakkak Allah Teala ahirette onu yiikseldigi de
receden daha biiyiik bir dereceye kondurur. Sonra 'Selman el-Farisi bu 
ayet-i celile'yi okudu : «Ahiret; dereceler baklmmdan da biiyiiktiir, iis
tiinliik ba~1mmdan da.» 

22 - Allah ile beraber ba!?ka bir ilah edinme. Yoksa 
yerilmi!? ve · terkedilmi~ olarak kahrs1n. 

Allah Teala buyuruyor ki : Ey miikellef ki§i, iblldetinde Allah ile 
beraber bir ortak tutma. Burada maksad, iimmetin miikellefiyet yiik
lenen ferdleridir. «Yerilmi§ ve terkedilmi§ Qlarak kallrsm.» l:lirkinden 
dolay1. <;iinkii Allah Teala sana yard1m etmez. Seni kendisiyle hera-
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ber tapmd1~n kimselere b1rak1r. Onlar ise sana ne zarar verebilirler, 
ne de fayda. Zarar ve fayda vermeye giicii yeten yalmz ve yalmz Al
lah Teala'd1r. O'nun §eriki yoktur. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Ahmed ... Abdullah ibn Mes'ud'
dan nakleder ki, Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§ : Kimin bir ihtiya
Cl olur da onu insanlarm huzuruna g~turiirse onun ihtiyac1 gideril
mez. Kim de ihtiyacm1 Allah'a arzederse Allah ona c;:abucak ve ~ut
laka bir zenginlik verir. Ya onu hemen oldiiriir veya c;:abucak zengin 
eder. Bu hadisi Ebu Davud, Tirmizi, Be§ir ibn Selman kanahyla ibn 
Mes'ud'dan nakleder. Tirmizi bunun :hasen, sahih ve garib oldugunu 
sayler. 

23 - Rabb1n, buyurmu~tur ki: Kendisinden ba~kasl
na ibadet etmeyesiniz, ana ve babaya iyi davranas1n1z. 
Eger onlardan biri veya her ikisi senin yanrnda iken ya~
hhga erecek olurlarsa, onlara kar~1; of dahi deme. Onlan 
azarlama. Ve her ikisine de efendice sozler soyle. 

24 - Merhan1etten onlara al<;ak goniilliiliik kanat
lanni ger. Ve de ki : Rabb1m, o ikisi beni ku<;iikken yeti$

. tirdikleri gibi sen de onlara merhamet et. 

Rabb1run Buyruklan 

Allah Teala kullarma kendisine iba.det etmelerini ve ba§kasm1 za
tma e§ ko§mamalanm emrediyor. Buradaki ((hiikrnettin anlamma ge-

, len (..-ciu ..s-..2i J) ifadesi, emir anlammad1r. Miicahid ise, tavsiye an
lamma geldigini sayler. Ubeyy ibn Ka'b, Abdullah ibn Mes'ud ve Dah

hak ibn Miizahim de aym manada ayeti §byle okurlar : (~\ ~~J ~ JJ 

~1 ~11J~?:l ) ((Rabb1m kendisinden ba§kasma ibadet etmemenizi 
tavsiye buyurdu.n Bunun ic;:in Hak Teala kendine ibadetle, anne baba
ya iy! davranmay1 birle§tirerek hemen arkasmdan ((Ana ve babaya iyi 
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davranasm1zn buyuruyor. Yani bir diger ayette: «Bana ve anne baba
na §tikredes~niz, donti§ Banad1r.>> (Lokman, 14) buyurdugu gibi bura
da da anne ve babaya iyi davranmayt emrediyor. 

<~Eger onlardan biri veya her ikisi senin yanmdayken ya§hhga ere
cek olurlarsa; onlara kar§l; of dahi deme. Onlan azarlama.>> Onlara 
kotti bir soz duyurma, hatta kotti soztin en alt mertebesi olan of bile 
deme ve onlara kar§l senden c;irkin bir fiil sudur etmesin. Nitekim Ata 
ibn Ebu Rebah «Onlan azarlama>> kavlini; onlara kar§l elini oynat
ma, diye tefsir etmi§tir. Allah Teala anne ve babaya kar§l kotti sozti 
ve kotti davram§I yasaklad1ktan sonra iyi sozti ve iyi davram§I emre
derek buyuruyor ki : «Ve her ikisine de efendice sozler soyle.n Yani gti
zel, tatl1, edebli, sayg1h ve htirmetlice. «Merhametten onlara alc;ak go
ntilltiltik kanatlanm ger.>> Yapt1klarmda onlara kar§l mtitevazi' ol. <<Ve 
de ki : Rabb1m, o ikisi beni kti,c;tikken yeti§tirdikleri gibi sen de onlara 
merhamet et.>> Btiyi.idi.iklerinde ve vefatlan anmda onlara merhamet 
'et. ibn Abbas der ki : Bilahare Allah Teala; «Bir peygamberin ve inan
mi§ olanlann yakmlan dahi olsa mti§rikler ic;in af dilemeleri olur §ey 
degildir ... >> ayetini indirmi§tir. 

Anne ve babaya iyi davranma konusunda pek c;ok hadis-i §erif va
rid olmu§tur. Bunlardan birisi de Enes ve ba§kalan yoluyla rivayet edi
len §U hadis-i §erif'tir : Rasulullah (s.a.) minbere 91kmca tic; kere 
amin, amin, amin, dedi. Ey Allah'm Rasulti neye amin dedin? dediler. 
Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Bana Cebrail geldi ve §byle dedi : Ey 
Muhammed; yanmda senin adm amllp ta sana salavat getirmeyen ki
§inin burnu yere si.irti.ilsi.in. Sonra ilave etti; amin de. Ben de amin, 

· dedim. Sonra §byle dedi: Ramazan ay1 girip de 91ktlgi halde kendisini 
bagi§latamami§ olan kimsenin burnu yere si.irtillsi.in. Ve ilave etti; 
amin, de. Ben amin, . dedim. Sonra §byle dedi : Anne ve babasma, ya 
da onlardan birine ula§lp da ikisi kendisini cennete girdirmeyen ki§i
nin burnu si.irti.ilstin. Ve ilave etti ; amin, de. Ben de amin, dedim. 

imam Ahmed der ki: Bize Hu§eym .. . Malik ibn Haris'den nak
leder ki; o, Rasulullah (s.a.) m §byle dedigini duymu§ : Mi.isltiman an
ne ve babadan olan ' bir yetimi yemek ic;in oturtup sonra onun buna 
gerek duymamasm1 saglayan ki§iye muhakkak cennet vacib olur. Kim 
de bir mi.isli.iman koleyi azad ederse bu onun ic;in cehennemden kur
tulU§ olur. Onun her uzvuna mukabil bunun her uzvu cehennemden 
kurtanhr. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Muhammed ibn Ca'fer'in ... 
Ali ibn Zeyd'den naklettigine gore, o da yukandaki hadisi anlatml§ 
sonra §byle demi§: Ben bunu Malik veya ibn Malik denilen birinden 
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duydu~n, fakat o bu hadise §Unu da eklemi§ti : Kim anne ve babasl
na veya bunlardan birine ulas1r da cehenneme girerse; Allah onu kah
retsin. 

imam Ahmed der ki: Bize Affan ... Malik ibn Amr el~Ku§eyri'den 
nakletti ki, o; Haslliullah (s.a.) u1 §6yle dedigini duydum, demi§tir : 
Bir miisltiman koleyi azad eden ki§f cehennemden azad olmu§tUr. Onun 
her kemiginin yerine bunun her kemiginden birisi azad edilir. Kim de 
anne ve babasmdan birine ula§Ir ve o bunlar sebebiyle magfirete nail 
olmazsa Allah Azze ve Celie onu kahretsin. Kim de musluman anne 
ve babadan yetim olan birini yemegine ve i~ecegine ortak ederse, Al
lah onu ortak eder ve bir daha onu muhta~ b1rakmayacak hale geti
rirse; ona da cennet vacib olur. 

imam Ahmed der ki: Bize Haccac ve Muhammed ibn Ca'fer'in ... 
Malik ibn Amr'dan rivayet ettiklerine gore; Rasulullah (s.a.) §oyle bu
yurmu§tur: Kim anne ve babasma ya da onlardan birine ula§Irda yi
ne cehenneme girerse; Allah onu rahmetinden uzakla§tlrsm ve kah
retsin. Ebu Davud et-Tayalisi de bu hadisi ~u'be kanahyla Malik'den 
nakleder. Ancak onda daha farkl1 fazlahklar vard1r. 

imam Ahmed der ki : Bize Affan'm... Ebu Hiireyre'den rivayeti
ne gore; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tUr : Burnu siirtiilsiin. Burnu 
f,tirtiilsun. Burnu siirtiilsiin. Anne ve babarma, ya da onlardan birine 
veya ikisine birlikte ulru}IP da onlar yanmda ya§land1klan halde cen
ilete girmeyen ki§inin burnu yere siirtiilsiin. Bu hadis bu yonden sa
hih olmakla beraber, bu rivayeti yalmzca Muslim tahric etmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bana Rebi' ibn ibrahim ... $aid ibn Ebu Sa
id kanahyla Ebu Hiireyre'den nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle bu
yurmu§ : Yamnda amld1gup halde benim iizerime salavat getirmeyen 
ki§inin burnu yere siirtiilsiin. Ramazan ay1 girip de bagi§lanmadan <;I
ka.n ki§inin burnu yere siirtiilsiin. Anne ve babas1 yamnda ya§hhga 
eri§ip de onlar sayesinde cennete ginneyen ki§inin burnu yere siirtiil
si.in. Rebi' der ki : Biliniyorum ama o, onlardan birisini de demi§ ola
bilir. Bu hadisi Tirmizi Ahmed ibn ibrahim kanahyla Rebi'den nakle
der ve; bu yonden garibtir, der. 

imam Ahmed der ki : Bize Yunus ibn Muhammed... Ebu Useyd 
Malik ibn Rebia'dan §6yle dedigini nakleder: Ben Raslliullah'm ka
tmda oturdugum bir Slrada aniden Ansar'dan bir ki§i \!Ikageldi. Adam 
dedi ki: Ey Allah'm Rasuli.i, anne ve babam oldi.ikten sonra benim on
lara yapabilecegim herhangi bir iyilik var m1d1r? RasUlullah (s.a.) bu
yurdu ki : Evet, dort haslet vardtr : Onlara dua etm~k, magfiret dile
mek, ahidlerini yerine getirmek; dostlarma ikram etmek, onlar tara-



4722 iBN KESfR (Ciiz : 15; Sure: 17 

fmdan ba§ka rahmin olmayan akrabaJarma s1la-1 rahim'de bulunmak. 
i§te annen ve baban oldiikten sonni senin onlara yapman gereken iyi
likler bunlard1r. Bu hadisi Ebu Davl'1d ve ibn Mace, Abdurrahmari lbn 
Siileyrnan kanahyla Ebu Useyd'den naklederler . 

. imam Ahmed der ki : Bize Revh ... Muaviye ibn Cahime es-Siile
mi'den nakletti ki : Cahime Hz. Peygamber'e gelerek §Oyle demi§ : Ey 
Allah'm Rasulii, ben sava§mak isterim. Bu konuda seninle isti§are et
mek ic;in geldim ne dersin? Rasulullah (s.a.) annen var m1? demi§. 0; 
evet, deyince, Rasillullah (s.a.) buyurmu§ ki : Ona ko§, c;iinkii c·ennet 
onun iki ayag1 altmdad1r. Hz. Peygamber muhtelif yerlerde iki, iic; kez 
aym ifadeyi tekrarlami§tlr. Nesei ve ibn Mace de bu lladisi ibn Cii
reyc kanallyla Muaviye ibn Cahime'den naklederler. 

imam Ahmed der ki : Bize Halef ibn Velid ... Mikdam kanallyla ... 
Hz. Peygamberin §oyle buyurdugunu nakletti : Dogrusu Allah Teala 
size babalarimz1 tavsiye ediyor. Dogrusu Allah Teala size analarm1z1 

:tavsiye ediyor .. Dogrusu Allah Teala size analarm1z1 tavsiye ediyor. 
Dogrusu Allah Teala size analanmz1 tavsiye ediyor. Dogrusu Allah Te
ala size en yakm akrabalarm1z1 tavsiye ediyor. Bu hadisi ibn Mace, 
ibn Ayya§ kanallyla Mikdam'dan nakleder. 

imam Ahmed der ki : Bize Yunus ... E§'as ibn Si.Heym kanahyla ... 
babasmdan nakleder ki; Yerbu' ogullan kabilesine mensub bir ki§i §OY
le demi§: Hz. Peygamberin huzuruna geldigimde, onun insanlarla 
§Oyle konu§tugunu duydum: En yiice el annenize babamza kizkarde
§inize ve erkek karde§inize veren eldir. Sonra sana en yakm olanadlr. 

Haf1z Ebu Bekr Ahmed ibn Amr ibn Abdiilhahk el-Bezzar Miis
ned'inde der ki : Bize ibrahim... Siileyman ibn Biireyde kanallyla ba
basmdan nakleder ki; adamm biri tavaf yaparken, annesini de omu
zuna alml§ tavaf ettiriyormu§. Hz. Peygambere onun hakkm1 i:idedim 
mi? diye sormu§. Hz. Peygamber; hay1r bir kere emzirmenin hakkm1 

· bile odeyemedin. Yahut buna benzer bir ifade kullanml§tlr. Sonra Bez
zar der ki : Bu hadisi ancak bu §ekilde ve bu tarikden rivayet edilmi§ 
olarak 'biliyoruz. Ben derim ki : Raviler arasmda bulunan Ebu Ca'fer 
zay1ftlr. Allah en iyisin.i bilendir. 

25 - Rabb1n1z; nefislerinizde 01an1 en iyi bilendir . 
Eger salihlerden olursanlZ muhakkak ki 0, kendine dO.· 
nenler i<;in magfiret sahibidir. 
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Said ibn Ciibeyr der ki : Bu ayet anne ve babasma kar§l yanll§ 
davram§ta bulunup da niyyeti ve kalbiyle bundan sorumlu tutulma
yacagml kabul eden kimseler i~indir. Bir rivayete gore Said ibn Cu
beyr soma cumleyi §byle tamamlaml§tlr. Yani maksad1 yalmzca iyi
lik yapmakt1r. Bunun i~in Allah Teala «Rabb1mz; nefislerinizde olam 
en iyi bilendir» buyurmu§tur. «Kendine ba§vuranlar i~in magfiret sa
hibidir» ayeti . hakkmda Katade; namaz ehli olan ve Allah'a ibadet 
edenler i~in magfiret sahibidir, manasm1 vermi§tir. ibn Abbas da tes
bih edenler i~in diye mana vermi§tir. Bir ba§ka rivayete gore; ibn Ab
bas, itaat edip ihsan edenler i~in magfiret sahibidir, manasm1 vermi§
tir. Bazllan da derler ki : Burada soz konusu olan ak§am ve yats1 ara
smda namaz k1lanlard1r. Baz1lan da bunlarm ku§luk namaz1 k1lanlar 
oldugunu soylemi§lerdir. ~u'be, Yahya ibn Said kanallyla Said :ibn 
Museyyeb'in bu ayet hakkmda §byle dedigini belirtir ; Gunah i§leyip 
de sonra tevbe edenler i~in magfiret sahibidir. Abdurrezzak, Sevri ve 
Ma'mer kanallyla Yahya ibn Said'den, o da babas1 Said, ibn ~usey
yeb'den aym rivayeti nakleder. Ata ibn Yessar da boyle der. Mucahid 
ve Said ibn Ciibeyr de; bunlar hayra donenlerdir, demi§tir. Mucahid 
ise Ubeyd ibn Umeyr kanahyla bu ayet hakkmda §Oyle der : Bunlar, 
yalmzken gunahlanm hatlrlay1p Allah'tan magfiret dileyenlerdir. Bu 
gorti§te Mucahid de Ubeyd'e muvatakat etmi§tir. Abdurrezzak der ki: 
Bize Muhammed ibn Muslim Amr ibn Dinar kanallyla, Ubeyd ibn 
Umeyr'den nakletti ki; o «0, kendine ba§ vuranlar i~in magfiret sa
hibidir.>> ayeti hakkmda §byle demi§tir : Biz, «ba§ vuraniar» 1, muttaki
ler olarak kabul ederdik. Bunlarm Allah'1m beni bag1§la ve §U mec
liste dti§tugum gunah1m1 affet diyenler oldugunu belirtmi§tir. ibn 
Cerir Taberi ise bu konuda en uygun sbzun; gunahdan tevbe edenler, 
ma'siyetten rucu' ederek Allah'a donenler ve Allah'm ho§lanmad1g1 
§eyleri b1rak1p hO§land1g1 ve raz1 oldugu §eylere ybnelenler §eklindeki 
a~1klama oldugunu sayler. Taberi'nin soyledigi bu soz dogrudur. <;un
ku ba§vuranlar anlamma gelen ~ , ~1_,11 : kelimesi; l '-:"" .JtJ kelimesin~ 
den ttiretilmi§tir ki bu kelime rucu' anlamma gelir. Nitekim Allah Te
ala bir ayet-i kerime'de aym kokten bir kelime ile: «Dogrusu onlarm 
donft§U Bizedir.>> (Ga§iye, 25) buyurmu§tur. Sahih hadiste varid ol
duguna gore; Rasulullah (s.a.) her seferden dondugunde · §byle buyu
rurmu§ : Donenler, tevbe edenler, ibadet edenleriz. Rabb1m1za hamde
denleriz. 
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26 - Y ak1nlara hakkm1 ver. Miskine, yolcuya da. 
Am a sac;1p sa vurma. 

27 -·- Muhakkak ki sac;1p savuranlar, ~eytanlarla kar
cte~ olmu~lard1r. ~eytan ise Rabb1na pek nankordur. 

28 - Rabb1ndan bekledigin bir rahmeti elde etmek 
iQin onlardan yuz c;evirmek zorunda kahrsan; o zaman 
onlara tath bir soz soyle. 

infak ve isriU 

Allah Teala anne ve babaya iyiligi emr ettikten sonra; buna ak
rabalara ve yakm kimselere iyi davranmay1 ilave ediyor. Nitekim ha
diste de; annen, baban, sonra sana yakm olanlar, buyurdugu daha 

. once zikredilmi'§ti. Bir riva,yete gore de; sonra daha yakmlar, daha 
yakmlar, buyurmu§tur. Bir hadis-i §erif'te ise §Oyle buyrulur : Kim 
r1zkmm geni§letilmesini ister ve ecelinin artmlmasm1 beklerse, ak
rabalanna s1la-i rahimde bulunsun. 

Hat1z Ebu Bekr el-Bezzar der ki: Bize Abbad :ibn Ya'kub .. . Ebu 
Said'den n~kletti ki; o, «Yakmlara hakkm1 ven) ayeti nazil oldugun
da Rasulullah (s.a.) m Hz. Fat1ma'y1 \!agmp ona Fedek arazisini 
verdigini soylemi§tir. Sonra Bezzar der ki : Bu hadisi Fudayl :ibn 
Merzuk'tan yalmz Ebu Yahya et-Teymi'nin ve Humeyd ibn Ham
.mad'm rivayet ettigini biliyoruz. Bu hacisin isnad1 sahih olsa da ha
dis mii§kildir. Qiinkii ayet Mekke'de inmi§tir. Fedek ise, ancak hic
retin yedinci senesinde Hayber'le birlikte fethedilmi§tir. Oyleyse bu 
ikisinin birlikte soz konusu edilmesi nas1l miimkiin olur? 

Tevbe suresinde miskinler ve yol ogullan hakkmda yeterince soz 
edilmi§, burada tekranm gerektirmeyecek kadar ac;:1klama yap1l
m1§tl. 

<cAma sac;:1p savurma.l) Allah Teala once infak1 emrettikten son
ra, israt1 da nehyediyor. Orta bir noktay1 vaz'ediyor. Nitekim bir ba§
ka ayette §Oyle buyurmaktad1r : «Onlar ki infak ettikleri zaman, is
rat etmezler, k1smazlar da. Bu ikisi arasmda bir noktada bulunur-
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lar.» (Furkan, 67) Sonra savurganhg1 ve sa~kmllg1 kmayarak buyu
ruyor ki : <<Muhakkak ki sa~1p savuranlar; §eytanlarla karde§ olmu§
lardlr.» Yani bu konuda §~ytanlara benzerler. ibn Mes'ud der ki: 
Ayette sbz konusu olan sa~1p savurma, haks1z yere infak etmedir. 
ibn Abbas da boyle der. Mucahid ise der ki : insan, butun mallm hak 
yolunda infak etse sa~1p savurmu§ olmaz. Bir ki§i de bir avu~ hak
SlZ yere infak etse bu, sa~1p savurmad1r. Katade der ki sa~1p savur
ma; Allah'a isyan haks1zhk ve fesad yolunda harcamad1r. 

imam Ahmed der ki: Bize Ha§im ibn Kas1m .. . Enes ibn Malik'
den nakleder ki; Temim ogullan kabilesinden bir adam, Rasulullah'a 
gelip §byle dedi: Ey Allah'm Rasulu, benim ~ok mahm var. Ailem ve 
~oluk- ~ocugum da pek~ok. Bana nasll infak edecegimi ve nas1l ya
pacagiml bildirir misin? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : Malmm zeka
tim verirsin. <;unkti bu, seni temizleyicidir. Yakmlanna s1la-i rahim
de bulunursun. Dilencinin, kom§unun ve miskinin hakklm verirsin. 
Adam dedi ki : Ey Allah'm Rasulu, bana biraz daha azaltlr m1sm? 
RasUlullah (s.a.) buyurdu ki : «Yakmlara hakk1m ver. Misl:dne, yol
cuya da. Ama sa~1p savurma.» Adam dedi ki : Ey Allah'm Rasulti 
senin el~ine zekat1m1 verdigim zaman, bundan Allah'a ve Rasulii'ne 
kar§l armmi§ olurmuyum? Rasulullah (s.a.) §byle buyurdu : Evet, 
onu benim el~ime verirsen ondan armmi§ olursun. Bunun mukafatl 
sana gunah1 da onu degi§tirene aittir. 

«Muhakkak ki sa~1p savuranlar; §eytanlarla karde§ olmu§lardir.)) 
Yani sa~1p savurmada, Allah'a itaati b1rak1p isyan etmede ona kar
de§ olmu§lard1r. Bunun i~in Allah Teala (( ~eytan ise Rabbma kar§l 
pek nankordtir.)) buyurmu§tur. 0 , mtinkirdir 9tinkti Allah'm kendi
sine verdigi nimeti inkar etmi§ ve emrine uyup itaat etmemi§tir. Al
lah'a isyan edip O'na muhalefet etmi§tir. 

<cRabbmdan bekledigin bir rahmeti elde etmek ic;in onlardan yuz 
~evirmek zorunda kahrsan; o zaman onlara ta tll bir soz soyle.» Yani 
akraba.larm ve kendilerine vermenizi emrettigimiz kimseler senden 
bir §eyler isterler de, sen de onlara verecek blr §ey bulamazsan ve 
bu sebeple onlara bir §ey veremezsen hi~ olmazsa <•0 zaman onlara 
tatl1 bir soz soyle.)) Onlara kolayllk ve yumw~akhkla bir §ey va'det. 
Ve de ki : Eger Allah bana nz1k verirse; ben de onu size ula§tlnnm. 
Mticahid, ikrime, Said ibn Ctibeyr, Hasan, Katade ve bir ba§kas1 bu 
ayeti bu §ekilde tefsir etmi§lerdir. 

®(~~~~;; ~\~~; ~jf~~~~~i 
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29 - Ve elini boynuna bagh k1lma, onu busbutun 
de a<;ap durn1a. Yoksa kaybedenlerden ve k1nananlardan 
olursun. 

30 - Muhakkak ki Rabb1n; diledigine nzk1 geni~le
tir ve daraltlr. Muhakkak ki 0, kullan i<;in Habir'dir, Ba
sir'dir. 

Zenginlik ve Cimrilik 

Allah Teala ya§amada iktisadll davranmay1 emrederken clmrili
gl de kotiiHiyor, israf1 ve savurganllg1 yasakllyor. <<Ve elini boynuna 
bagll k1lma. >> Cimri ve 9ekingen olma. Kimseye bir §ey vermezlik 
etme. Nitekim yahudller - Allahm la'neti onlarm iizerine olsuQ.
«Allah'm eli baglldlr» demi§lerdir. Yani AUah'a cimrilik isnad etmi§
lerdir. Kerim ve Vahhab olan Allah, onlann isnadmdan yiice ve mii
nezzehtir. 

«Onu biisbiitiin de a91p durma.» Yani harcamada israf etme, gii
ciinden fazlasm1 vermeye kalkl§ma, gelirinden 9ogunu harcama <<yak
sa kaybedenlerden ve kmananlardan olursun.» Buras1 gramer bakl
mmdan leff ii ne§r babmdand1r. Yani eger cimrilik yaparak oturur
san kmamrsm. Halk seni kmar, zemmeder ve senden miistagni du
rurlar ... 

Giiciiniin iistiinde elini acacak olursan da, harcayacak bir_ §ey 
bulmadan oturursun ve o zaman da kaybedenlerden olursun. Kaybe-
denler anlamma gelen ( . ..r.:-=L-1 ) yiiriimekten aciz kalan hayvandlr. 
Zay1f dii§tiigii ve bitkin ~1-dugu i~in durur, o zaman hayvana '< _r.-=LI ) 
ad1 verilir. Nitekim aym kelimeyi Allah Teala Miilk suresinde kul- ·· 
lanarak §6yle buyurmaktad1r : «Goziinii bir 9evir bak, bir aksakhk 
gorebilir misin? Bir aksakllk bulmak i9in goziinii tekrar tekrar 9evir 
bak. Ama goz umdugunu bulamay1p bitkin ve yorgun dii§er.» (Miilk, 
3, 4) Yani bir eksiklik goremeyip bitkin dii§er. Burada cimrilik ve 
i~rafm kasdedildigini soyleyen Abdullah ibn Abbas, Hasap, Katade, 
ibn Ciireyc ve ibn Zeyd bu ayeti boyle tefsir etmi§lerdlr. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'~erinde varid olduguna gore Ebu Ze
nad. .. Ebu Hiireyre'den nakleder ki; o, Rasulullahm §6yle dedigini 
duymu§tur : Cimri ve infak eden ki§inin misali, demirden ikl c'ubbe-
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si olan iki · adamm misalidir. Ciibbelerinden biri gogiis hizasma ka
dar, digeri de gutlak hizasma kadard1r. infak eden ki§i, infak etti
gi zaman ciibbesi geni§ler VP parmaklarma kadar ortiip yiiriimenin 
eseri silininceye kadar onun i~erisine dalar. Cimri ki§i ise, bir §ey in
fak . etmek istedigi zaman demirden olan ciibbenin halkas1 yerine 
yapl§lr ve o, ciibbeyi geni§letmek ister de geni§letemez. Bu, Buhari'
nin Zekat kitabmdaki ifadesidir. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Hi§am ibn Urve e§i Fatima 
Bint Miinzir kanahyla ninesi Ebubekir'in k1z1 Esma'dan nakleder ki; 
o, Rasulullah (s.a.) m §6yle buyurdugunu soylemi§tir : 

Sayarak verme ki Allah da sana sayarak vermesin. 
Miislim'in Sahih'inde Abdiirrezzak kanal1yla Ebu Hiireyre'den 

nakledilir ki Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Allah Teala bana, 
kendin i~in infak et, buyurdu. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Muaviye ibn Ebu Miizerred 
kanahyla Ebu Hiireyre'den nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) §oyle bu
yurmu§tur : Hangi bir giin kullar , sabahleyin kalkarlarsa; mutlaka 
beraberlerinde gokten iki melek iner. Bunlardan birisi der ki : Al
lah'Im, infak eden ki§iye geride kalan artam b1rak. Digeri de der ki : 
Allah'1m, futan ki§iye yokluk ver. 

Muslim, Kuteyb~ kanahyla Ebu Hiireyre'den merfu' olarak nak
leder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur : 

Sadaka mall eksiltmez. Kul ne kadar affederse mutlaka Allah, 
onun izzetini o derecede artmr. Kim de Allah nzas1 i~in tevazu gos
terirse Allah onu yiiceltir. 

Ebu Kesir, Abdullah ibn Amr'dan merfu' olarak nakleder ki; Ra
sulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Cimrilikten sakmm, ~iinkii sizden 
once helak edilmi§ olanlar cimriligi emredip de cimrile§mi§ olmala
rmdan dolaYI helak edilmi§lerdir. Onlara s1Ia-i rahmin kesilmesi em
redilmi§ onUtr da koparmt§lardir. Onlara azgmhk emredilmi§ onlar 
da az1tnn§lard1r. 

Beyhaki Sa'dan kanahyla ... A'me§'in babasmdan nakleder ki; Ra
sulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: Bir ki§i bir sadaka verirse; yet
mi§ §eytanm ~enesini tutar. 
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imam Ahmed der ki : Bize Ebu Ubeyde el-Hattab ... Abdullah ibn 
Mes'ud'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) · §6yle buyurmu§ : iktisad 
yapan muhtac; olmaz. 

«Muhakkak ki Rabbm; diledigine nzk1 geni§letir ve dara!tlr.n 
ayeti nzk1 veren, alan, geni§leten ve daraltamn Allah Teala oldugu
nu bildiriyor. Yarattlklarmda diledigi gibi tasarruf hakkmm O'na aid 
oldugunu, diledigini zengin, diledigini fakir k1ldlgm1 bunda da Al
lah'm bir hikmeti bulundugunu haber veriyor. Bunun ic;in ayetin de
vammda «Muhakkak ki 0, kullan ic;in Habir'dir, Basir'dir.» Kimin 
zenginlige hak kazand1gm1, kimin fakirlige mtistehak oldugunu gortir 
ve bilir. Nitekim hadiste §Oyle buyrulur: Kullanmdan baz1lan da 
vard1r ki, yalmzca fakirlige elveri§lidirler. Onlan zenginle§tirmi§ ol
sam dinlerine kar§l fesada dalarlardl. Kullanmdan baz1lan da var
dlr ki, ancak zenginlige elveri§lidirler. Onlan fakirle§tirmi.~ olsayd1m 
dinlerinde fesada dalarlardL Baz1 insanlar ic;in zenginlik bir istid
rac, fakirlik de ceza olur. Bundan da ondan da Allah'a s1gmmz. 

f'~(o ... t"/ ............ }~ ,,.,. ' ................... •/•J.:::...-• ,..,, ............. 
~~~{)~ti'S\~ ~~-·:~j;.··~';-j....\~:;;'1;\'fo'l) 
~ .. , .,. ,., ....... ...,....v v~ , .. 

31 - <;ocuklanniZl ac;hk korkusuyla oldurmeyin. 
Onlara da size de Biz nz1k veririz. Muhakkak ki onlan 
oldurmek; buyuk bir gunahtir. 

Cocuklan Oldiirmek 

Bu ayet-i kerime, Allah Teala'nm kullarma babanm evladma 
merhametinden daha c;ok merhametli oldugunu gostermekt3dir. <;tin
kti Allah Teal~, c;ocuklan oldtirmeyi yasaklamaktad1r. Vc ~ocuklara 
miras1 emretmektedir. Nitekim cahiliyyet ehl1, k1z c;ocuklanm varis 
birakmazlardL Hatta onlardan bir k1sm1, tizerlerine ytik olmasl}l diye 
k1z c;ocugunu oldtirtirdti. Bunun ic;in Allah Teala : «QocuklarmlZl ac;
hk korkusuyla oldtirmeyin.n buyurmu§tUr ve bu davralll§l yasakla
ml§tlr. Yani onlarm bulunmas1 halinde muhtac; olmaktan korkarak 
oldtirmeyin. Bunun ic;in hemen arkasmdan Hak Teala onlann nzkl
na ozen gosterdigini bildirirerek ((Onlara da, size de Biz nz1k veri
riz.n buyuruyor. En'am suresinde ise «Qocuklanmz1 ac;hktan oldtir
meyinn buyurmu§tur. Yani fakirlikten onlan oldtirmeyin. «Onlara da 
size de Biz nz1k veririz.n (En'am, 151) 

«Muhakkak ki onlan oldtirmek; btiytik bir gtinaht1r.n Btiytik bir 
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hatadtr ifadesi buyuk bir giinahtlr anlammadtr. Baz1lan da bu ayet-i 
kerime'yi J T _r.:S'tla> ~lS'"§ okumU§lardir ki bu da aym manayadir. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde Abdullah (ibn Mes'ud) dan 
nakledilir ki; o, §oyle demi§tir : 

·EY Allah'm Rasulii, en biiyiik giinah hangisidir? dedim. Rasu
lullah buyurdu ki: Seni yaratmi§ oldugu halde Allah'a e§ler kO§man
dlr. Sonra hangisidir? dedim. Buyurdu ki : Seninle yemesinden kor
karak ~ocugunu oldiirmendir. Sonra hahgisidir? dedim. Buyurdu ki: 
Kom§unun helahyla zina etmendir. -

32 - Zinaya yaklaf?mayin. Muhakkak ki o, azginhk
.tlr. Ve yol olarak da kotudur. 

Allah Teala kullanm zinadan ve zinaya yakla§maktan, yani zi
naya ~evkeden nedenlerle i~ i~e olmaktan nehyederek «Zinaya yak
la~maym. Muhakkak ki o, azgmhktlr.>> buyuruyor. Yani biiyiik bir 
giinahtir. <<Ve yol olarak da kotiidiir.» Ne ~irkin, kotii bir yol ve gi
di§ yeridir. 

:imam Ahmed der ki: Bize Yezid ibn Harun ... Ebu Umame'den 
nakletti ki ; o, §Oyle demi§ : Gen~ bir delikanh Hz. Peygarnbere gele
rek : Ey Allah'm Rastilii, bana zina i~in izin ver, dedi. Halk onun 
iizerine yiiriiyerek onu tartakladtlar ve; dur bakahm, dediler. Rasti
lullah (s.1..) ona; beri gel, dedi. 0 da Peygambere biraz yakla§tl. Hz. 
Peygamber; otur, dedi. 0 da oturdu. Rasulullah buyurdu ki : Onu 
anne annen · i~in ister misin? 0; Allah'a andederim ki hay1r, Allah 
beni sana feda etsin ki haytr, dedi. insanlar da anneleri i~in bunu is
temezler, dedi. Rastilullah : Onu k1zm i~in ister misin? . dedi. 0; ha
ylr Allah'a ve Rasuliine andolsun ki, Allah beni sana kurban etsin 
ki hay1r, insanlar da onu k1zlan i~in istemezler, dedi. · Rasulullah onu 
bacm i~in ister misin? deyince o haytr, Allah'a andolsun ki, beni sana 
kurban etsin ki insanlar da onu karde§leri i~in istemezler, dedi. Ra
sulullah (s.a.) onu halan i~in ister misin? dedi. 0; haytr beni sana 

Tefsir, C, IX. F. 297 
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kurba.n eden Allah'a andolsun ki insanlar onu halalan i~in de iste
mezler, dedi. Rasulullah (s.a.) onu teyzen I«;m ister misin? dedi. 0; 
Allah'a andolsun ve beni sana kurban etsin ki insanlar teyzeleri i~in 
de bunu istemezler, dedi. Ebu Umame der ki: Rasulullah (s.a.) elini 
onun uzerine koyarak §oyle buyurdu: Allah'1m onun gunah1m ba
gi§la, kalbini temizle, namusunu temiz k1l. Ebu Umame der ki: Bun
dan sonra o delikanh boyle bir §eye hi«; tevesstil etmemi§tir. 

ibn Ebu Dtinya der ki: Bize Ammar ibn Nasr ... Heysem ibn Ma
lik kanahyla Rasulullah (s.a.) m §6yle buyurdugunu nakletti: Allah 
katmda §irkten sonra bir erkegin kendisi i«;in helal olmayan bir rah-

• me bo§altt1g1 nutfeden daha buyuk bir gunah yoktur. 

33 - Allah'1n hanim klld1g1 can1 oldurmeyin. Ancak 
hak ile olursa mustesna. Kim zulmedilerek olduriilurse; 
gen;ekten Biz onun velisine bir yetki tammi~Izdir. Artlk 
0 da oldurmekte a~In gitmesin. Muhakkak ki 0, yardlm 
gorenlerden olmu~tur. 

Katil 

Allah Teala me§ru' bir hakka dayanmadan bir cana k1ymay1 ya
sakhyor. Nitekim Buhari ve Muslim'in Sahih'lerinde sabit olduguna 
gore, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyuruyor : 

~~~ :~~ '3JI~;i ·~~(:, ~ .. ,'J '' ':'\·'~1~1\i\~l··\'-~' G. 'i ,, j!. i~' 
.. ; J~ ;1..1- ~ (.$ -;) ... ,.. yJ~J ' ... ,...,.,)~~~ '!..:' r> .• ~ 

• t\l-:1 ~J(j\~~1 ~~ J)tl)jiJI 
0 , , "' '"; \,..,.. II' , \ 

La ilahe illallah Muhammed'un RastUullah, diyen musltiman bir 
ki§inin kam • .ancak §U ti«; §eyden biriyle helal olur: Cana can. Evli 
olarak zina eden. Cemaattan aynhp dinden «;Ikan. 

Sunen kitaplarmda belirtilir ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyur
mu§tur: Allah katmda dunyanm yikilmasi bir mtislumanm oldurtil
mesinden daha basittir. 

· ((Kim zulmedilerek oldurtilurse; gerc;ekten Biz onun velisine bir 
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hak tamml§lZdlr.>' Katile kar§l ona bir yetki vermi§izdir. 0, muhay
yerdir. isterse klsas yaparak katili oldiiriir, isterse diy.et kar~lhgl is
terse kar§11lks1z katili oldiirmekten vazgec;:er. Siinnet-i Seniyye'de bOy
le sabit olmu§tUr. Derin denizler glbi olan imam ibn Abbas, bu ayet-i 
kerime'nin umumi hiikmiinden Muaviye'nin saltanata yetkili oldugu 
ne~icesini t;!lkarml§tlr. Onun ileride hiikiimdar olacagm1 belirtmi§tir. 
(::iinkii o, Hz. Osman'm velisiydi. Hz. Osman da zulmen oldiiriilmii§ 
oldugundan Muaviye Hz. Ali'den Hz. Osman'm katillerinin k1sas ya
pllmak iizere kendisine teslim edilmelerini istiyordu. Muaviye· Emevi 
idi. Hz. Ali de imkan bulup bOyle yapmak ic;in i§i zamana birakl
yordu. All, Muaviye'den 9am'1 kendisine teslim etmesini istemi§ti. 
Muaviye de Hz. Osman'm katilleri kendisine teslim edilinceye ka-

. ·ctar 9am'1 Hz. AWye teslim ctmekten ka~mrni§ti. Bunun ic;in Mu
. aviye ve §am halki da, Hz. Ali'ye biat etmemi§lerdi. Nihayet uzun 

hadiselerden sonra l\1uaviye giic; kazamp ibn Abbas merhumun tefaiil 
ettigi gibi idareyi eline alml§tl . ibn Abbas bu tefAiilUnii bu ayet-i 
kerime'den 91karm1§. Bu da garib bir i§t,ir. Taberani, Mu'cem isimli 
eserinde bunu naklederek §oyle der : Bize Yahya ibn Abdiilbaki. .. 
Zehdem el-Cermi'den nakletti ki; o, §6yle demi§ : Biz ibn Abbas'm 
gece meclisindeydik. Dedi ki : Ben size bir hadis nakledecegim ki bu 
ne gizlidir, ne de ac;:1ktlr. Bu adam -Hz. Osman'1 kasdediyor- hak
kmda olanlar olunca ben Ali'ye §6yle dedim : K6§eye c;ekil. Eger blr 
delikte bulunacak olursan, c;Ikanlmcaya kadar ta'kib edilirsin. Ali 
bana isyan etti. Allah'a yemin ederim ki; Muaviye sizin iizerinizde 
muhakkak emir olacakt1r. (::iinkii Allah Teala §Oyle buyuruyor : ((Kim 
zulmedilerek oldiiriiliirse; gerc;ekten Biz onun velisine bir yetki tam
ml§lZdlr. Artlk o da Oldiirmede a§m gitmesin.,, Ey Kurey§'liler mu
hakak ki o sizi iran ve Bizans kanunlarma gotiirecektir. H1ristiyan, 
yahudi ve mecusileri ba§Imza dikecektir. Sizden her kim o gun bili
nen bir §eyi allrsa kurtulur. Kim de terkederse ki, siz de terk eden
Iersiniz, eski nesiller gibi, helak olanlardan olursunuz . 

. ((Art1k o da oldiirmede a§lrl gitmesin.)) Yetki sahibi, katili oldiir
mede a§m gitmesin. Organlanm kesmesin. Katil olmayana k1sas uy
gulamasm. 

((Muhakkak ki o, yard1m gorenlerden olmu§tur.)) Yetkl sahibi ka
tile kar§l §er'an yardlm gorenlerden oldugu gibi, olc;ii olarak da galib 
gelenlerden olmu§tur. 
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34 - Erginlik 9ag1na ula~1ncaya kadar, en guzel ~ek
lin ch~mda yetimin mahna yakla~may1n. Ahdi yerine ge
tirin. Muhakkak ki a.hid mes'uliyettir. 

· 35 - Ol9tugunuz zaman da 6l9uyu tam tutun. Ve 
dosdogru ol9ekle tart1n. Bu daha hay1rhd1r. Ve netice i_ti
banyla daha guzeldir. 

OI~ii ve Tartt 

Allah Teala buyuruyor ki : «Erginlik gagma ula§mcaya kadar, en 
gtizel §eklin dl§mda yetimin malma yakla§maym.» Yani onda iyi ni
yetle harcamada bulunun. <<Onlarm mallanm kendi mallanmza ka
tarak yemeyin. <;tinkti bu, btiytik bir gtinahtlr.» (Nisa, 2) «Okstiz
leri evlenme gagma gelene kadar deneyin. 0 vakit kendilerinde bir 
olgunla§ma gortirseniz; mallanm kendilerine teslim edin. Btiytiyecek
ler de geri alacaklar diye onlan israt edip de tez elden yemeyin.>' 
(Nisa, 6) 

Mtislim'in Sahih'inde varid olduguna gore, Rasulullah (s.a.) Hz. 
Ebu Zer:r;'e §oyle demi§ : 

~, J~ 0J:i Y-~·1 ,~~--~\,:~ .1t ~j~ ~ !. ... J . J1 --li...7.. :!Jri ~,! ': L i C .. ,.~- . J, . . u- j I.S, , • , • - 1..1,) ., ) J; ;) . -

Ey Ebu Zerr, ben seni gti<;stiz gortiyorum ve kendim igin istedi
gimi senin i<;in de istiyorum. iki ki§inin tizerine emir olma ve yetim 
mahna velayet etme. 

«Ahdi yerine getirin.1> i§lem yapt1gm1z akidleri ve tizerinde in
sanlarla anla§tlgm1z ahidleri yerine getirin. <;tinkti ahid de akid de 
sahibinden sorulur. «Muhakkak ki ahid mes'uliyettir.>> 

«Olgttigtintiz zaman da Ol<;tiyti tam tutun.» Olgtide a§ll'l gitme
yin ve eksik olgerek insanlarm mallanm azaltmaym. 

«Ve d9,sdogru olgekle tartm.>> Bazllan ( J"'U.,-i!l ) kelimesini 
( V"'ll-.4!l ) §eklinde kafm otresi ve esresiyle okumu§lardJ.r. Bu keli
me, ol<;ek anlammad1r. Mticahid ise; bunun Rum dilind~ adalet de
mek odugunu sayler. Dosdogru anlamma gelen ,(. ,~I ), kelimesi; 
inhiraf, sarsmtl ve egrilik bulunmayan §ey demektir. 

«Bu, daha haYirhdlr.» Sizin hem bu dtinyamz; hem de obtir dtin-
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yamz i~in daha hayirll «Ve netice itibanyla daha gtizeldir."» Ahire
tiniz, donti§tintiz ve van§miz bak1mmdan daha gtizeldir. Said, Kata
de'den naklen bu ayeti; sevab ve ceza bakimmdan daha hayirhdlr, 
§eklinde te'vil ettigini soyler. Said'in bize haber verdigine gore; Ab-
dullah !bn Abbas §6yle dermi§: Ey Mevali toplulugu, siz iki §eyin ba
§ma ge~irildiniz ki sizden onceki insanlar bu ytizden helak olmu§lar
dir. Bunlar §U olr;ekler ve §U. tart1lard1r. Said der ki : Abdullah ibn 
Abbas Hz. Peygamberin §oyle dedigini de bildirir : Bir ki§i harama 
gticti yetip de sonra s1rf Allah'tan korktugu ir;in vazger;erse; muhak
kak Allah ona ahiretten once §U ger;ici dtinya hayatmda o b1raktlg1 
§eyden daha hayirliSml verir. 

36 -- Hakk1nda bilgin olmadigi ~ey iizerinde durma. 
Ciinkii kulak da goz de, kalb de biitiin bunlar o~dan so
rumludurlar. 

Ali ibn. Ebu Talha ibn Abbas'tan naklen o.aun bu ayeti 
( u---:1t.. JZ'i ) §eklinde okudugunu bildirmi§tir. Avfi ise ibn Abbas'
tan naklen -onun bu ayetle, bilgisi olmadlgl birisi hakkmda bir §eyi 
kasdetme manas1 verdigini bildirmi§tir. Muhammed ibn Hanefiyye 
ise; bununla yalanc1 §ahidligin kasdedildigini soyler. Katade der ki: 
GOrmeden gordtim, duymadan duydum, bilmeden bildim, derne. Allah 
Teala bunlarm hepsini senden soracaktir. Yukanda zikredilenin ozeti 
§Udur: Allah Teala bilgisizce so,rlemeyi hatta vehim ve hayaldan iba
ret olan tahminle soylemeyi yasaklami§tlr. Nitekim bir ba§ka ayet-i 
kerime'de §oyle buyurur : «Zanmn ~ogundan sakmm. Qtinkti baz1 zan
Jar vard1r ki gtinahtlr.» (Hucurat, 12) Hadiste ise §oyle buyurulur : 
Zandan kar;mm. Qtinkti zan, soztin en yalan olamd1r. Ebu Davud Sti
nen'inde der ki: Ki§inin; oyle sand1lar, diyerek ad1m atmas1 ne ko
ttidtir. Bir ba§ka hadiste ise §6yle buyurulur : Uydurmamn en uy
durmasi; ki§inin, goztintin gormedigi §eyi goztiyle gormti§ gibi bildir
mesidir. Yine sahih hadiste §oyle ouyurulur : Kim, bir rti'ya gorme
digi halde gordtigunu iddia ederse; k1yamet guntinde iki sa~1 bagla-
makla mtikellef k1hmr. Halbuki o bunu baglayamaz. . 

ccButtin bunlar» Yani goz, kulak ve gontil ile elde edilen nitelik
lerin hepsinde ccondan sorumludurlar.» k1yamet gtinu kul bunlardan 
sorulur. Bunlardan da ne yaptlklan sual edilir. Burada r~}) ke- . 
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limesi yerine~( $ ) kelimesini kullanmak sahihtir. 

37 - Yeryuzunde kibirlenerek yurume. Suphesiz ki 
sen, ne yeri yarabilirsin, ne de boyca daglara ula~abilir
sin. 

38 - Butlin. bunlar Rabb1n katlnda begenilmeyen 
kotu ~eylerdir. 

Kibir 

Allah Teala, kullanm ytirtiyti~te tekebbtire, gosteri§e ve zorbah
ga ka9maktan nehyederek '<Yerytiziinde kibirlenerek ytirtime'' buyu
ruyor. Azgm zorbalar gibi oraya buraya egilerek bobtirlenip ytirtime. 
<<~tiphesiz ki sen, ne yeri yarabilirsin." Senin ytirtiyti~tinle yerytizti 
yanlacak degildir elbette. ibn Cerir boyle demi~ ve bu konuda Ru'be 
ibn el-Accac'm bir '§iirini delil gostermi~tir (. .. ) 

((Ne de boyca daglara ula~abilirsin" Yani egilip btiktilmen, gu
rurlamp ogtinmen ve kendine hayranhk duymanla daglara ula~abile
cek degilsin. Aksine bu ttir davram§larda bulunan, onun aksi ile kar
~Ilamr. Nitekim sahih hadiste varid olduguna gore, ~oyle buyrulur : 
Sizden onceki kavimlerden bir ki§i tizerindeki elbisesiyle b6btirlene- . 
rek ytirtidtigti s1rada, yer yanld1 ve o i9ine gomtildti. K1yamet gtinune 
kadar da gomtilmeye devam etmektedir. Keza Allah Teala Kanln'dan 
bahsederken, onun kavmine kar§l stislenerek bobtirlenip 91ktlgm1 ve 
Allah Teala'run hem onu hem de onun yurdunu yere bat1rd1gm1 bil
diriyor. Sahih hadiste varid olduguna gore, ~oyle buyrulur :Kim Al
lah i9in tevazu' ederse, Allah onu yticeltir. 0 kendi yanmda hakir, 
halkm yanmda btiytikttir. Kim de btiyiikltik taslarsa; Allah onu indi
rir. 0 , kendi yanmda btiytik, halkm yamnda fakirdir. Hatta halkm 
yarunda o kopeklerden ve domuzlardan daha 90k menfurdur. 

Ebu Bekr ibn Ebu Dtinya, el-Humul ve't-Tevazu' isimli kitabm
da der ki: Ahmed ibn ibrahim ibn Kesir, Haccac ibn Muhammed'
den o da Ebu Bekr el-Htizeli'den nakleder ki; o, §6yle demi§ : Biz Ha
san ile beraber bulundugumuz s1rada ona ibn el-Ehim -Mansur'u 
kasdediyor- rastlad1. Mansur'un tizerinde ipekten ctibbeler vard1. 
Ust uste ayagma kadar uzaruyordu. 0 bobtirlenerek ytirtiyordu. Ha-
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san ona ~oyle bir baktl ve of of burnuyla bobiirleniyor, omuzu kalk
zru~, yanag1 kabarm1~ ve iki yanmdan bak1yor. Yani ahmagm teki. 
Te§ekkiir etmeden, zikz:edilmeden, bir yamndan bakarak evet, diyor. 
Bu konuda Allah'm emrini tutmuyor ve Allah'm hukukunu yerine 
getirmiyor. Allah'a hamdolsun ki, onlardan hi\! birisi normal tabiat
lan tizere ytirtimiiyorlar. Delilerin sarsih§l gibi sars1llyorlar. Halbuki 
her uzuvlan bir nimettir. ~eytan bile onu la'netler. Mansur bunu 
i§itince, dontip kendisinden oztir diledi. 0; benden oztir dileme, Rab
bma tevbe et. Allah Teala'mn «Yeryiiztinde kibirlenerek yiiriime. ~iip
hesiz ki sen, ne yeri yarabilirsin, ne de boyca daglara ula~abilirsin.,, 
buyrugunu duymadm m1? Abid alan Buhteri, Hz. Ali ailesinden bO
biirlenerek yiiriiyen birini g6riince ona dedi ki : Seni kendisiyle ikra
ma erdiren ki~inin yiiriiyii§ii boyle degildir. Adam bir daha o yiirii
yii§tinii terketti. Abdullah ibn Orner de yiiriiyii~iinde bObiirlenen bir 
adam gordii ve §eytanlaFm da karde§leri vard1r, dedi. Halid ibn Ma
dan der ki: Elinizi kolunuzu sallayarak yiiriimekten ka\!1mn. <;iinkii 
ki§inin elleri bedeninin diger k1smmdand1r. ibn Ebu Diinya her iki 
rivayeti de kaydeder. 

ibn Ebu Diinya der ki : Bize Halef ibn Hi§am el-Bezzar ... Ba.h
nes'den nakletti ki, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Ummetim eli
ni kolunu sallayarak yiiriidiigii ve !ran'lllarla Bizans'lllar kendileri
ne hizmet ettigi zaman birbirlerine musallat k11Imrlar. 

«Biittin bunlar, Rabbm katmda hegenilmeyen kotii §eylerdir.)) Bu 
ayetteki ( ~ ) kelimesini ( 4--- ) §eklinde okuyan ki§ilere gore bu, 
azgmhk mfmasma gelir. Btt takdirde ayetin anlam1 §oyle olur : «<;o
cuklarmiZl a9hk korkusuyla oldiirmeyin ... II (31. ayet) kavlinden bU 
yana nehyettigimiz §eylerin hepsi kotii §eylerdir ve bundan dolaJl 
ki§i, Allah katmda ho§ kar~Ilanmayarak muaheze edilir. Allah onlan 
sevmez ve memnun kalmaz. 

( -~. ) kelimesini izatet halinde , \ ~ ) §eklinde okuyanlara 
gore ayetin manas1 §oyle olur : Rabbm 'buyurmu§tur ki : Kendisinden 
ba§kasma ibadet etmeyesiniz, ana ve babaya iyi davranasm1z .... (23. 

' ayet) kavlinden buraya kadar zikrettiklerimizin hepsinin kotiisii yani 
\!irkini Allah katmda da kotiidiir. ibn Cebir merhum ayeti bu §ekil
de yonlendirmi§tir. 
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39 - Bunlar, Rabb1n1n sana vahyettigi hikmetten
dir. Allah ile beraber bir ba$ka ilah edinme. Yoksa ki
nanmi~ ve kovulmu~ olarak cehenneme at1hrs1n. 

Rabbnun Hikmetleri 

Allah Teala buyuruyor ki : Sana emrettigimiz ~u gtizel huylar ve 
.sana yasaklad1~rmz o kotti s1fatlar ey Muhammed, insanlara emret
men i~in sana vahyettigimiz htiktimlerdir. 

«Allah ile beraber bir ba§ka ilah edinme. Yoksa kmanmi§ ve ko
vulmu§ olarak cehenneme atlllrsm.» Hem kendi kendini kmarsm hem 
de halk seni kmar. ibn Abbas ve Katade ( i J~...Lo/) kelimesine ko
vulmu§ anlamm1 vermi§lerdir. Bu hitabla kasdedilenler, Rasulullah 
(s.a.) vas1tas1yla timmetin kendisidir. Hz. Peygamber ise -Allah'm 
salat ve selarm onun tizerine olsun- ma'sumdur. 

t. .....:~ ~·,-,, ,.~.~:t~ ~~/ < .. 'f: ,;,....,. •k/•k·-:'/." 
-~ ~~jJ)_j.&.\~)~~)~\_t~\.,~~k)~~\ 

40 - Y oksa Rabb1n1z size qgulla.n se9ti de ·kendisi 
meleklerden ·kizlar m1 edindi? Muhakk&.k . ki siz, 'biiyiik 
bi.r soz soyliiy'orsunuz. 

Allah Teala, meleklerin Allah'm k1zlan olduklanm iddia eden ve 
yalan soyleyen mti§rikleri -Allah'm la'netleri onlarm tizerine olsun
reddediyor. Onlar Rahman'm kullan olan melekleri di§i kabul etmi§· 
ler ve Allah'm k1zlan olduklanm iddia etmi§lerdir. Sonra da melek
lere takilrnl§lardir. Binaenaleyh her tig du:r:umda da btiytik bir hata 

.i§lemi§lerdir. Allah Teala onlar1 reddederek ((Yoksa Rabbm1z size ogul
·lan segti de kendisi meleklerden ktzlar m1 edindi?» buyuruyor. Yani 
size" erkeklel-i verdi de kendi.Si i~in klzlan ffil sec;ti? diye iddia ediyor
sunuz? Sonra onlan reddi §iddetle artlrarak buyuruyor ki: «IMuhak
kak ki siz, btiytik bir soz soyltiyorsunuz.» Sizin iddiamza gore Allah'm 
~ocuklarmm bulunmas1, sonra kendinizin olmasmdan hO§la§madl~

mz k1z c;ocuklanm Allah'a isnad edi§iniz -kald1 ki siz, onlan iste
mediginiz i\!in diri diri Oldtirtiyordunuz- ve bu _konularciaki iddia
lanmz aslmda btiytik bir yemindir .. «Btiytik bir soz soyltiyorsunuz.» 
Nitekim Allah Teala Meryem suresinde §Oyle buyurma~tad1r : <tBir 
k1s1tn kimseler: Rahman gocuk edindi, dediler. Andolsun ki, ortaya_ 
c;ok kotti bir §ey attm1z. Rahman'a c;ocuk isnad etmelerinden ottirti 
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neredeyse gokler paralanacak, yer yanlacak, daglar go~ecekti. Oysa 
Rahman'a ~ocuk edinmek yara§maz. Qiinkii goklerde ve yerde olan 
her §ey Rahman'a kul olarak gelecektir. Andolsun ki, ilmi onlan ku
§atml§ ve teker teker saymi§tlr. K1yamet giinii hepsi O'na tek ola
rak gelecektir.» (Meryem, 88-95) 

41 - Andolsun ki Biz, ogut als1nlar diye bu Kur'an'
da c;e~itli ac;Iklamalar yaptik Fakat bu, nefretinden ba~ka 
bir ~eyi artirmiyor. 

Allah Teala buyuruyor ki : Biz, ogiit alsmlar diye bu Kur'an'da 
9e§itU a~1klamalar yaptlk. Orada bulunan huccet, beige, ogiit ve 
benzeri uyanlan goriip ibret alsmlar diye bunlan zikiettik. Boylece 
iizerinde bulunduklan §irk, zuliim ve iftiradan vazg~ebilirlerdi. Ama 
bu ogiitler zalimlere ancak Hak'tan nefret edip uzakla§maktan ba§
ka bir §eyi artlrmad1. 

42 De ki: Onlann dedikleri gibi Allah il..~ beraber 
tannlar bulunsayd1, o za.ma.n hepsi Ar~'1n sahibi olmaya 
bir yol ararlardL 

43 - Onlann soylediklerinden 0 munezzehtir, yuce
dir ve uludur. 

Allah Teala buyuruyor ki: Ey Muhammed, Allah'm yarattlklarm
dan ortaklan bulundugunu iddia edEm ve kendilerini Allah'a yakla§
tmnasi i~in bu ortaklara tapman §U mii'§riklere s6yle : Eger mes'ele 
sizin dediginiz gibi olsayd1 ve Allah ile beraber kendisine yakla'§Il
masi, huzurunda §efaat edilmesi ic;in ba§ka tannlar bulunsaydi, o soz 
konusu -alan tannlar da Allah'a ibadet ederler, yakla§Irlar ve O'na ula§
mak i\!in vesileler ararlard1. Oyleyse Allah'tan ba§ka iba.det ettikle-
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riniz gibi siz de yalmz ve yalmz Allah'a ibadet edin. Sizinle Allah 
arasmda vas1ta olabilecek ma'budlara ihtiyactmz yoktur. <;iinkii Al
lah bunu sevmez ve hm~lanmaz. Aksine nefret eder ve kabul etmez. 
Allah Teala bu durumu, biitiin peygamberlerinin diliyle yasaklami§
tir. Sonra Hak Teala yiice zatm1 bu gibi iddialardan tenzih -ve tak
dis ederek buyuruyor ki: «Onlann soylediklerinden 0 miinezzehtir.>> 
Bu zalim ve azgm mii§riklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan ba§ka 
ilahlarm bulunmasmdan 0, miinezzehtir, yiicedir, uludur. 0 bir tek 
ve e§Siz Allah'tir. f?amed'dir. Dogurmaml'§ ve dogrulmamt§tlr. Hi9 bir 
kirriSe O'nun e§i ve dengi degildir. 

44 - Yedi gok, yeryuzu ve i<;inde bulunanlar; O'nu 
tesbih ederler. O'nu ha.md ile tesbih etmeyen hi<; bir ~ey 
yoktur. Ama siz, onlarm tesbihlerini anla.mazs1n1z. Mu
ha.kkak ki 0 Halim, Gafur oland1r. 

Her ~ey Allah'• Tesbih Eder 

Allah Teala buyuruyor ki : Yedi gok ve yeryiizii ile orada bulu
nanlar Allah'1 tesbih, takdis ederler. ~u mii§riklerin one siirdiikleri 
iddiadan dolayt onu tenzih, ta'zim ederler, tesbih ederler ve rububi
yetinde, ulO.hiyyetinde tek ve e§Siz olduguna ~ahidlik ederler. 

Her §eyde bir delil vard1r O'na; 
Delalet eder O'nun bir olduguna. 
Nitekim Allah Teala bir ba§ka ayet-i kerime'de §5yle buyurur : 

ccRahman'a ~ocuk isnad etmelerinden dolay1 az kalsm gokler yanla
cak, yerler par9alanacak ve daglar yere kapanacakti.» 

Ebu'l-Kas1m et-Taberani der ki : Bize Ali ibn Abdiilaziz ... Abdurrah
man ibn Kurt'dan nakletti ki; RasO.lullah (s.a.) mi'raca 91kanldtg1 
gece makam ile zemzem arasmda imi§. Cibril sagmda, Mikail solun
da imi§. Hz. Peygamber o ikisi ile birlikte u9rnu§, yedi goge ula§ffil§. 
Dondiigii zaman §6yle buyurmu§: Pek 90k tesbih ile beraber, gokle
rin §Oyle tesbih ettigini duydum : 

Yiice gokler heybet sahibini tesbih ederler. Yiicelik sahibinin yii-
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celiginden egilmi~lerdir. Tesbih ederiz yiicelerin yiicesini, tenzih ve 
takdis ederiz O'nu. 

uO'nu hamd ile tesbih etmeyen hi~ bir ~ey yoktur.» Yaratlklar
dan hi~ bir ~ey yoktur ki; Allah'1 hamd ile tesbih etmesin. ((Ama siz 
onlann tesbihlerini anlamaz.smlZ.ll Ey insanlar, dilleriniz farkll oldu
gu i~in siz onlarm tesbihlerini anlamazs1mz. Bu hiikiim hayvanlar, 
bitkiler ve kat1 varllklarm hepsine ~amildir. Bu gorii~, en ~ok me~
hur alan goru11tiir. Nitekim Buhari'nin Sahih'inde Abdullah ibn Mes'
ud'dan nakledilir ki; o, ~oyle demi~tir : ((Biz yenirken yemegin tesbih 
ettigini duyard1k.)) 

Ebu Zerr'in hadisinde de Rasulullah (s.a.) m eline ~ak1l ta~larl
m ald1gmda, anmn VlZlltlSl gibi onlarm tesbihinin duyuldugu bildi
rilir. Ebubekir Orner ve Osman'm da elinde ta~lar bu ~ekilde tesbih 
etmi~lerdir. Allah onlardan raz1 olsun. Bu me~hur bir hadis olup, 
Miisned'lerde yer allr. 

imam Ahmed der ki : Bize Hasan.. . Sehl ibn Muaz ibn Enes'ten 
nakletti ki; o, babasmdan naklen ~oyle demi~ : RasUlullah (s.a.) bir 
topluluga rastlam1~. Onlar yiikleri yiiklii olarak hayvanlanmn iize
rinde duruyorlarm1~. Rasulullah (s.a.) onlara buyurmu~ ki: Onlara 
siUim olarak binin, salim olarak b1rakm. Ancak yollarda ve sokak .. 
larda onlan kendi lak1rdllarm1z i~in kiirsii k1lmaym. Nice binilen 
hayvan vard1r ki binenden daha hay1rhd1r. Ve ondan daha ~ok Allah 
Teala'yt zikreder. Nesei'nin Siinen'inde Abdullah ibn Amr der ki: Ra
~Ulullah (s.a.) kurbagay1 oldiirmeyi yasaklad1 ve onun sesinin tesbih 
cldugunu bildirdi. 

Katade ... Abdullah ibn Amr'dan nakleder ki: Bir ki~i La ilahe 
illallah deyince ki bu kelime ihlas soziidiir. Allah Teala, bir ki~i onu 
demedik~e hi~ bir amelini kabul etmez. Elhamdiilillah deyince bu, 
§iikiir kelimesidir. Bir kul onu soylemedik~e Allah'a asla ~iikretmi§ 
olmaz. Allahu Ekber deyince bti, goklerle yerin arasm1 doldurur. Siib
hanellah deyince bu mahlukatm duas1d1r. Allah Teala · yaratlklarm
dan hi~ birini namazs1z ve tesbihsiz b1rakm1~ degildir. La Havle 
Velakuvvete illabillah deyince, Allah Teala buyurur ki: Kulum Bana 
teslim oldu Ben de onun teslimiyyetini kabul ederim. 

imam Ahmed der ki: Bize Vehb ibn Cerir... Abdullah· ibn Amr'
dan nakletti ki; o, ~oyle demi~ : Rast1lullah (s.a.) m huzuruna iize
rinde diigmeleri halis ipekten taylasan bir ciibbe bulunan bir bedevi 
geldi. -halis ipekle siislenmi~ diye de soylemi'§ olabilir- ve dedi ki : 
~u arkada§Imz her ~obanoglu ~obam yiiceltmek ve her reisoglu retsi 
dii~iirmek istiyor. Bunun iizerine Hz. Peygamber k1zarak ayaga kalk
ml~, ciibbeSinin eteklerinden tutarak kendine dogru ~ekmi~ ve §Oyle 
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deml§ : Senin iizerinde ak1lh bir adamm elbisesini g{)rmiiyorum. Son
ra Hz . . Peygamber doniip oturmu§ ve §6yle buyurmu§: Hz. Nuh vefat 
edecegi zaman, iki oglunu yamna ~ag1rd1 ve onlara §Oyle dedi: Ben 
size vasiyyetimi anlatacag1m. iki · §eyi sfze emredecegim ve iki §eyl 
de size yasaklayacag1m. Allah'a §irk ko§maktan ve kibirden sizi neh
yederim. La ilahe illallah'I size emrederim. <;iinkii gokler, yeryiizii ve 
~isi arasmda bulunan her §ey terazinin bir kefesine konsayd1, La ila
he illallah da obiir kefesine konsayd1; La ilahe illallah daha ag1r ba
sardi. Eger goklerle yeryiizii bir halka olsayd1, La ilahe illallah onla
rm iizerine konmu§ olsayd1; o ikisi ~okiiverirlerdi. Size Siibhanellah 
ve Bihamdihi'yi emrediyo;rum. <;iinkii bu, her §eyin duas1d1r ve her §ey 
onunla nZiklamr. Bu hadisi imam Ahmed, aynca Siileyman ibn Harb 
kanahyla Sak'ab ibn Ziibeyr'den daha uzun olarak rivayet etmi§tir. 
Ancak bu rivayetinde miinferid kalmi§tlr. 

ibn Cerir Taheri der ki: Bana Nasr ibn Abdurrahman ... Cabir 
ibn Abdullah'tan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: 
Hz. Nuh'un ogluna emrettigi §eyi size bildireyim mi? Nuh ogluna de
mi§ti ki : Ey oglum, sana Siibhanellah demeyi emrederim. <;iinkii o, 
yaratlklarm ibadeti ve tesbihidir. Yaratlklar onunla nz1klamr. Allah 
Teala da: «O'nu hamd ile tesbih etmeyen hi~ bir §ey yoktur.» buyur
maktadir. Bu hadisin isnadi zaytftlr. <;iinkii raviler arasmda yeralan 
Mllsa ibn Ubeyde el-Rebezi, pek ~ok hadisc;ilere gore zaytftlr. 

ikrime: «O'nu hamd lie tesbih e.tmeyen hi~ bir §ey yoktur.» ayeti 
konusunda §oyle der: Direk tesbih eder. Agac; tesbih eder. Selef'ten 
ba.zllan dediler ki: Kapmm sesi tesbihidir. Suyun §IriltiSI tesbihidir. 
<;iinkii Ailah Teala : «O'nu hamd ile tesbih etmeyen hie; bir §ey yok
tur.» buyurmaktadir. Siifyan es-Sevri, Mansur kanahyla ibrahim'den 
nakleder ki, o; yemek tesbih eder, demi§tir. Haec .sfuesinin . ba§mdaki 
secde ayeti (Haec, 18) bu soze §9.hiddir. 

'Ba§kalan da demi§lerdir ki: Ancak ruhu olan varhklar, yani hay
vanlar veya bitkiler tesbih ed{lrler. Katade ise der ki: Ruhu olan her 
§ey, agac; veya onda bulunan her §ey tesbih eder. Hasan ve Dahhak da 
bu ayetin tefsirinde ruhu olan her §eyin tesbih edecegini bildirir. 
· ibn Cerir Taheri der ki: Bize Muhammed ibn Humeyd ... Cerir'
den nakletti ki; o, §6yle demi§: Biz Y~id er-RakkB.§i'nin yamndayd1k. 
Beraberinde Hasan lie birlikte yemek yiyorlardl. Masaya yakla§tllar. 
Yezia er-Rakka§i dedi ki: Ey Ebu Said, bu masa da tesbih eder mi? 0 
bir kere tesbih ederdi, dedi. Ben derim ki : Masa, ah§ap bir sofrad1r. 
Hasan merhum ye§il oldugu i~in onun canh olduguna ve tesbih ettigi
ne kanaat getirmi§tir. Ama agac; kopanhp k..1rj.lyunca onun tesbihi ar
tlk kesilmi§tir . . Bu g6rii§e Abdullah ibn Abbas'm · Hz. Peygamberden 
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naklettigi §U hadis uygun du§mektedir : Hz. Peygamber iki kabre l:aSt
ladi ve bu iki kabrin sahibinin azablandmldiklanm, ancak azab ~ek
melerinin buyuk bir §eyden dolay1 olmad1gm1 bildirdi. Birincisi idrar
dan sakmrmyordu. ikincisi ise koguculuk yap1yordu. 'Sonra Hz. Pey
gamber ya§ bir hurma fidam ald1, onu ikiye boldu ve her birinin kab
rine dikti. rsonra da lj6yle dedi : Umar1m bu iki fidan kurumad1g1 su
rece onlann azab1 hafHletilir. Buhari ve Musliin bu hadisi tahric et
mi§lerdir. Bu hadisle ilgili soz eden bilginlerden bir k1sini derler ki: 
Hz. Peygamber kurumad1k~a, diye kaYid koymu§tur. <;unku o iki fi- . 
dan ye§il olduklan surece tesbihe devam ederler ama kuruyunca tes
bihleri biter. •Allah en iyisini bilendir. 

c<Muhakkak ki 0, . Halim, Gafur olandir.>> Yani Allah kendisine .is
yan edeni ~abucak cezaland1rmaz. Bilakis erteler ve bekletir. Eger o, 
kufUr ve inadmda devam ederse kudret sahibi bir gucun yakalaYJ§IY
la onu yakalar. Nitekim Buharl ve. Muslim'in Sahih'inde vafid olan bir 
hadiste Rasulullah §6yle buylJ,rur: Allah Teala zalime musaade verir. 
Nihayet onu yakalaymca bir daha ka~1p kurtulamaz. Sonra Hz. Pey
gamber §U ayet-i celile'yi okudu : «i§te Rabbm halkl zalim olan kasa
balan yakalad1g1 zaman, yakalayi§I boyledir. Dogrusu onun yakalaYI
§1 elimdir, §iddetlidir.>> (Hud, 102) Ve yine Allah Teala §6yle buyurur : 
ccNice kasabalar var ki halk1 zalim oldugu halde oraya muhlet verdim, 
sonra onu yakaladim. Donli§ Bana'd1r. (Haec, 48) Kim de i~inde bu
lundugu kufUr veya isyandan vazge~er, Allah'a doner, tevbe ederse; 
Allah onun tevbesini kabul eder. Nitekim Hak Teala, Nisa suresinde 
§6yle buyurmaktadir : «Kim de kottiluk yapar veya kendine zulmeder 
de sonra Allah'tan magfiret dilerse; Allah'm Gafur ve Rahim oldugu
nu goriir.» (Nisa, 110) Aym §ekilde burada da ccMuhakkak ki 0, Ha
lim, Gafur olandir.» buyurmuljtur. Nitekim Fatlr suresinde de §6yle 
buyurmaktadir : «Dogrusu, zeval bulmasm diye gokleri ve yeri tutan 
Allah'tlr. Eger onlar zevaJe ugrarsa, O'ndan ba§ka andolsun ki onlan 
kimse tutamaz. 0, §Uphesiz Halim, Gafur olandir.» (Fatlr, 41) Yine 
aym surede §6yle buyurmaktadir : «Allah insanlan i§lediklerine kar
§Illk hemen yakalay1verseydi; yeryuzunde bir canh b1rakmamas1 ge
rekirdi. Ama onlan belirli bir siireye kadar erteler. Sureleri gelince ge
regini yapar. Muhakkak ki Allah, kullanm gormektedir.» (Fatlr, 45) 

----- iZAHI 

~eyh Ali es-Semerkandi (Kuddise S1rruhu) Bahr el-Ulum isimli 
. eserinde der ki: Selef-i Salihin, iki ayette mevcud olan tesbih kelime
sini hakikatma hamletmi§lerdir ki en dogrusu budur. Katl varhklarm 
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konu§mas1 kabul ediliyorsa, tesbihinin de kabul edilmesi gerekir. Nite
kim Rasulullah (s.a.) buyurmu§tur ki: Benim Mekke'de tamd1g1m bir 
ta§ var. Ben peygamber olarak gonderilmezden once o bana selam ve
rirdi. Bugiin de onu ben tanmm. Abdullah ibn Mes'ud (r.a.) der ki : 
Biz yenirken yemegin tesbih ettigini duyardlk. Nitekim Kur'an-1 'Ke
rim'de soz konusu edilen derilerin ve uzuvlarm §ehadeti de bu ttir
dendir. Nitekim ibn Abbas der ki : Allah Teala: <cBiz daglan Davud'
un emrine vermi§tik. ~abah ak§am onunla tesbih ederlerdill, kavli ile; 
Davud tesbih ettigi zaman daglar da ona tesbihle kar§Ihk verirlerdi, 
denilmek istenmi§tir. Miicahid der ki: ister canh olsun, ister cans1z 
olsun her §ey Allah'I tesbih eder. Bunlarm tesbihi: Siibhanallah ve 
Bihamdihi'dir. Mikdad ibn Ma'dikerib der ki : Toprak, ya§armad1g1 
miiddetce Allah'I tesbih eder. Yaprak, agacta oldugu siirece Allah'1 
tesbih eder. Su, aktlg1 siirece Allah'I tesbih eder. Elbise, yeni oldugu 
siirece Allah'l tesbih eder. Eskiyip kirlenince tesbihi terkeder. Ku§, uc
tugu siirece Allah'! tesbih eder, durunca tesbihi b1rak1r. 

Hadis-i ~erif'te buyrulur ki: Denizde yiizen her bahk ve havada 
ucan her ku§, yalmzca Allah'! tesbih eder. Medarik tefsirinde belirtil
digi gibi, Nehai der ki : Katl ve canh her §ey Allah'! ham:i ile tesbih 
eder. Hatta kapmm g1cirtls1 ve tavamn tlk1rt1si bile tesbihtir. ikrime 

- der ki : Agac Allah'! tesbih eder. Ancak direk haline geldigi zaman tes
bih etmez. Agac veya bitki ya§ kald1g1 siirece Allah'! tesbih eder. Bu, 
aklen miimkiin bir §eydir. ((el-Hiilasa))da denir ki; kabristandaki ota, 
agaca ve oduna ihtiyac yoksa koparmak mekruhtur. <;iinkii oniar Al
lah'! tesbih ederler. ccel-Miinteka>> isimli eserde denilir ki : •Eski bir ka
birde hi~ bir iz kalmasa da, insanlarm ondan yararlanmalan dogru 
degildir. Ne bina yapabilirler, ne de otlarmda hayvanlanm yayabilir
ler. «el-Feth el~Karib>>de denilir ki : Kat! varhklarm tesbihi nedeniyle 
bereket meydana geldigine gore, zikirlerin en e§refi olan Kur'an vAsl
tasiyla bereketin elde edilmesi daha uygundur. Bilhassa sallh bir ki§i 
okumu§Sa. Bunun i~in alimler, kabristanda Kur'an okunmasm1 miis
tehab saym1§lard1r. Kabrin giri§ kap1sma ya da lahdin ayak ucuna 
reyhan ve benzeri ~i~ekler dikilebilir mi? Cevab olarak denir ki : Ha
dis-i §erif mutlak §ekilde varid olmu§tur. Kabrin neresine dikilirse di
kilsin maksad hAs1l olur. Hz, Peygamber bir giin bir burma kiitiigiine 
dayanarak hutbe okuyordu. Adamm biri ii~ basamakh bir minber yap
tl. Hz. Peygamber minberin iizerine ~1kmak isteyince, burma kiitiigii 
inledi. Rasulullah minberden inip elini burma kiitiigiiniin iizerine koy
du ve dedi ki : istedigini se~. istersen seni oldugun yere dikeyim ve 
oldugun gibi kalasm_. tstersen seni cennete dikeyim oramn Irmakla
rmdan ve gozelerinden sular i~e~in, giizelce ye§erip meyveler veresin de 
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Allah dostlart senin meyvenden yesinler. Agac;, cenneti ve ahiret di
yarmt diinyaya tercih etti. Hz. Peygamber vefat edince bir ba~ka yere 
kaldmlan hurma kiitiigii c;iiriidii ve topraga kan~tl. Defnedildigi de 
soylenir. (ismail HaklQ Bursevi, Ruh el-Beyan, II, 429-430) 

«Hasais es-Sure)) isimli eserde bildirilir · ki : Ta~m selam vermesi 
ve agacm konu~up peygamberligine §ehadet etmesi, c;agnsma icabet 
etmesi gibi ozellikler yalmzca Hz. Peygambere hast1r. Siiheyli der ki : 
Ta§m konu§masmm hayat ve bilgi ile birlikte olmas1 miimkiindiir. 
Ta§m canlanmakstzm miicerred eski §eklinde konu§mu~ olmas1 da 
muhtemeldir. ~eyh el-Ekber (Kuddise Strruhu) demi§ ki: Aktl sahip
lerinin c;ogunlugu hatta hepsi dei'ler ki; katl maddeler akletmezler. 
Qiinkii onlarm gozii bunu gormez. Bize gore; mes'ele boyle degildir. 
Bir kab maddenin yamna peygamber veya veli gelirse, ta§ onunla ko
nu§ur. Ve sozgelimi Allah Teala'mn onlarda o anda bilgi ve canhhg1 
yaratbgt soylenebilir. Bize gore mes'ele §Oyledir : Hayat s1rn, biitiin 
aleme yaytlmt§tlr. Varid olur ki miiezzinin sesini i§iten her ya§ ve ku
ru ~ey, onunla beraber ~ehadet eder. Ancak bunu bilenler goriir. Allah 
Teala insan ve cinlerden katl varhklardaki hayatl kavrama giiciinti 
kaldtrrnl§tlr. Ancak bizim ve benzerlerimizin kudreti bunun mtistes
nasidir. Biz Allah Teala'mn bize katl varhklann hayatiyyetini ke§fet
mi§ oldugunu bilmek ic;in delile ihtiyac; duymaytz. Onlarm canhhgm1 
gostermi§, tesbihlerini duyurmu§, konu§malanm i§ittirmi§tir. Allah'm 
tecellisi vaki' olunca dagm oynamas1 da, sadece dagm Allah'm aza
metini bilmesindendir. Eger Allah'm azametini bilmemi§ olsayd1, dag 
yerinden oynamazd1. .. Baz1 btiyiikler dediler ki : Her bilinen diridir. 
Qtinkii bilen ki§iye bilgiyi o verir. Nastl giine§in 1§1g1 goren herkesi ay
dmlabrsa, kendiliginden diri olan §ey de goren herkese diri oldugunu 
gosterir. Ve her §eyin O'nunla diri oldugunu belirtir. Ke§f erbab1 ka
tmda agac;larm ve katl varhklarm bir hayatl vard1r. Kalbi olan onla
rm konu§mastm dinler, kulag1 olan o sesi duyar. ~eyh Uftade (Kud
dise Sirruhu) dedi ki : Salik, stiluk esnasmda feleklerin hareketini i§i
tir. Bu riyazi kuvvetle olur. Onun halifesi Hz. Hiidai (Kuddise Sirru
hu) dedi ki : Tehecciid vakti abdest almaya c;tktlm. Akan suyun, aym 
vezinle; Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim diye niyaz ettigini duydum. 
Bunun benzerleri sayistzdtr. Fakir (ismail Hakk1 Bursevi) der ki : ~ey
him ve dayanagtm (Allah onun ruhunu reyhana c;evirsin) hazretleri, 
bazl sufileri iftara c;ag1rd1. 0 Slralarda SU ve ekmekten ba§ka §eyle if
tar edilmezdi. Ancak ertesi ak§am yemek yenirdi. Dedi ki : ~u ekme
gin de hakkani bir ruhu vardtr. Onun dt§l bedene, ruhu ise ruha do
ner. Dl§l ile cisim kuvvet kazamr, ruhuyla da ruh kuvvet kazamr. 
Her var olamn ya hayvani veya hakkani bir ruhu vardtr. Olen cesedin 
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hakkani bir ruhu vard1r. Yani ondan ayrilmi§ olan ruhdan ayn bir 
ruhu. GOrmez rnisiniz §ayet Allah Teala onu konu§turmak istese, Al
lah'm konu§turmasi sayesinde o konu§ur. <!iinku onun hakkani r iihu 
aynlmarm§tlr. Bunun i~in <tHer§ey hamd ile Allah'I tesbih eder» buy
rulmu§tur. Bu tesbih ruh olmadan olmaz. ister aga~. ister ta~. ister 
ba§ka bir §ey olsun ... «Te'vilat en-Necmiyye»de bildirilir ki: Yedi kat 
gokte ve yeryuzunde bulun:an her §ey Allah'I hamd ile tesbih eder. Var
hklarm her zerresi, yaratiklann her par~as1 Allah'I tenzih ederler. Ru
hu olan diliyle tesbih eder. Ve onun dili ak1lhlarm anlayaca~ dilden
dir. Kat! varllklar ·ise melekuti lisanla tesbih ederler. Nitekim Allah 
Tea.Ia; «Allah'I hamd ile tesbih etmeyen hi~ bir §ey yoktur.» buyur
maktadir. Yani icad ve terbiye nimetinden dolayi her . §ey Allah;I hamd 
ile tesbih eder, demektir. Ancak onlann tesbihi sizin tesbihiniz gibi ol
madigi i~in bunu: anlayamazsm1z. iyi bilin ki : Allah Teala mevcuda
tm zerrelerinden her bir zerre i~in bir melekut tesbit etmi§tir. Qun
ku <~Her §eyin melekutu elinde olan1 tesbih ederiz» ·buyurulmaktadir. 
Melekut, kainatm i~idir. Bu, ahirettir. Ahiret ise kati olm.ayan bir can
hdir. <;unkii Allah Teala : «Ahiret yurdu hayat yurdudur.» buyurmak
tadir. Bu delille sabit oluyor ki; mevcudatm zerrelerinden her 
bir zerrenin melekuti bi,r lisam vard1r. Hamd ve tesbih ederek soyle
nir, yaratamm ve yoktan var edenini tenzih eder. Allah'm kendisine 
verdigi nimete hamdeder. !§te Hz. Peygamberin elindeki ~akll ta§lan, 
bu dille konu§mU§~ardir ve k1yamet gunu de bu dille konU§ulacaktir. 
Nitekim Allah Teala: «0 gun her §ey kendi haberini soyleyecektir)) 
buyuruyor. tnsan uzuvlan ve bir kisim vucudu k1yamet giinu bu dille 
§ehadet ederek diyeceklerdir ki: «Her §eyi konu§turmu§ olan Allah bi
zi de konu§turdu» . Goklerle yeryuzu; «itaat ederek geldik», dedikleri 
zaman bu dille konu§mU§lardir, iyi b..Ula ve O'nun ezelden ilim sahi
bi oldugunu kavra. Qunku o Allah kendisinden ba§ka ilahlar edinen
leri de, yoktan var edip diinyaya dogum yoluyla getirmektedir. 0, bu 
gibi sozlerden §uphe edenlerin tevbesil'li ba~§layandir . . Te'vilat en
Necmiyye'den aldigimiz kiSim burada sona erdi. (ismail Hakki Bur
sevi, Ruh el-Beyan, II, 431-432) 

Biitiin Kairuit Allah'I Tesbih Eder 

Astronomi ilmi bize gosteriyor ki; gokyuzundeki ylldizlarm sayi
SI, deniz sahillerinde bulunan kum zerrelerinin sayiSI gibidir. Bir ki
Sim yildizlarm buyuklugu yerkure kadar yoktur. Fakat ekserisi dun
yadan ~ok buyuktiir. Oyle ki bu buyuk yildizlardan birisinin uzerine 
i~inde ya§adigimiz dunya buyuklugiindeki rriilyonlarca y1ldiz1 yerle§
tirsek daha da bo§ yerleri kahr. 
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Kainattmtz, cidden ~ok geni§tir. Bunu iyice anlayabilmek 1~m 
186.000 mil siir'atinde hayali bir u~ak tasavvur edelim. Ve bli hayali 
u~ak bizi, §U anda mevcud olan kainatm etrafmda doia§tlrsm. Bu, .b,a
yali yolculuk bir milyar sene gibi bir zaman alacaktlr .. ,Buna, urer1nde: 
bulundugumuz kainatm kaskati bir kiitle olmadt~nt; her an geni§le.: · . 
me halinde bulundugunu da Have edelim. Bir milyar · u~ yiiz milyon se..: 
ne sonra bu mesafe iki katma ~1kar. Neticede bu harika U\!ak, hayali 
siir'atiyle kainat etrafmdaki turunu kat'iyyen tamamlayamaz. Ve bu. 
yolculuk, kainattaki daima ge.ni§lemenin ~evresi dahilinde devam eder, 
durur ... 

Hava a~Ik ve berrak oldugu zaman ~1plak gozle, be§ bin ylldtzi ra
hathkla gorebiliriz. Fakat normal bir teleskopla bakacak olursak bu 
rakam iki milyonun da iistiine ~1kar. Diinyamn en kuvvetli telesko
bu Amerika Birle§ik Devletleri <<Mont Palomar» rasathanesindedir. ve 
bu teleskop, milyonlarca ytldtzi gosterebilecek gii~tedir. 

Feza denilen bo§luk hakikaten ~ok geni§tir. Hesaba kitaba gelmez. 
Milyonlarca ytldtz bu bo§lugun i~inde aktl almaz bir htzla donmekte
dir. Baztsi tek ba§ma yoluna devam eder. Bir kiSIDI ~ifttir, iki§er iki
§er donerler. Baztlan da gruplar halinde seyrederler. §ayet odamzm 
penceresinden giren I§Ik huzmelerine bakacak olursamz, havada u~u
§Up kaynW?an bir~ok toz zerrecikleri goriirsiiniiz. Eger bu §ekilleri ha
yalinizde biiyiitecek olursamz, fezada yiizen milyonlarca ylldtzm ha
reket tarz1 hakkmda bir nebze ma'lumat edinmi§ olursunuz. Dikkat
lice inceleyecek olursak, havada u~u§an toz zerreciklerinin birbirine 
~arparak hareket ettiklerini goriiriiz. Fakat ytldtzlar boyle degildir. 
Her ytldiZ, kendini diger yildizlardan ay1ran uzak mesafelerle seyrine 
devam eder. Bu, tlpk1 biiyiik okyanuslarda pe§i pe§ine yol alan bir 
k~ gemiden birinin digerinden habersiz yol almasma benzer. Bu kai
nat, «y1ld1z kiimeleri» ad1 verilen bir ~ok y1ld1z gruplarmm bir araya 
gelmesinden meydana gelmi§tir. Ve hepsi de daima hareket halinde
dir. 

Bize en yakm hareket, bizden iki yiiz kirk bin mil uzakta bulunan 
aytn hareketidir. Ay diinyanm etrafmda doner. Ve bu turunu yirmi do.:. 
kuz bu~uk giinde tamamlar. Diinyam1z giine§ten doksan u~ milyon mil 
uzaktadtr. Diinyamtz kendi yoriingesinde saatta bin mil h1zla donmek
tedir. Ve boylece yiiz doksan milyon mil ~apmda bir <laire ~izmekte
dir. Bu daireyi tam bir senede, bir defa tamamhyor. Aym zamanda 
diinyamtz ile birlikte dokuz tane y1ldtz bulunmaktadtr. Hepsi de ba"§
dondiiriicii bir h1zla giine§ etrafmda donmektedirler. Bu ytldizlarm en 
uzakta olam, «Pluton» adh bir gezegendir. Giine§ etrafmda yedi bu
<;uk milyar mil ~apmda bir daire ~izmektedir. Ve bu gezegenin etra-

Tefsir, c. IX. F. 298 
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fmda otuz bir tane uydu donmektedir. Bu y1ldizlardan ba§ka· ii~ bin 
y1ld1zdan miite§ekkil · bir «astroidlern halkas1 daha vardlr. Aym za
manda binlerce kuyruklu y1ld1z ve bunun yamnda hesaba kitaba gel
mez meteorlar vard1r. Hepsi de daima hareket halindedir. Ta'yin edi
len yoriingede donmektedirler. Bunlarm ortasmda, giine§ dedigimiz 
korkunt;. seyyare vard1r. Giine§in c;ap1, sekiz yuz altmi§ be§ bin mildir . . 
Ve dunyam1zdan bir milyon iki yiiz bin defa biiyuktur! 

Giine§ yerinde sabit degildir. Veya belli bir mekam yoktur. 0 da 
diger y1ld1z ve gezegenlerle beraber, bu e§siz nizamm ic;inde, saatta 
altl yiiz bin mil h1zla donen bir Jlldizdir. Ve burada ccyildiZ kiimelerin 
(nebiiloz) veya ((galaksi» (saman yolu) dedigimiz sistemleri meydana 
getiren giine§ sistemi di§mda, daha binlerce sistem vard1r. Sanki bun
lar, c;ocuklarm oynad1g1 tapa~ gibi, yildizlann ve gezegenlerin etrafm
da teker teker veya gruplar halinde dondtikleri biiyiik bir tabaktlr. Yil
dizlar kendi yoriingelerinde devirlerini tamamlarlar. Gune§ sistemimi
zin ic;inde bulundugu yoriinge, kendi ekseni etrafmdaki turunu iki yiiz 
milyon I§Ik y1lmda tamamlar. 

Astronomi bilginlerinin ara§tlrmalarma gore kainat, bez yiiz mil
yon Hy1ld1z kiimesinden» meydana gelmi§tir. Bu rakam be§ yiiz trilyon 
milyar ile c;arp1ldig1 zaman her y1ld1z kiimesinde yiiz milyar Jildiz bu
lundugu ortaya c;1kar. Bu rakam kesin degildir. Fazla veya eksik ola
bilir. Astronomi bilginlerinin soyledigine gore en yakm y1ld1z kiimesi, 
(galaksi) geceleyin ince, beyaz bir iplik halinde gordiigiimiiz Saman . 
yoludur. Bu yildizlarm i§gal ettikleri saha yiiz bin l§lk y1hd1r. Diinya 
sakinleri bizler, bu yildlz kiimesinin merkezinden otuz bin l§lk yih ka
dar uzakta bulunuyoruz. Bu yild1z kumesi, (galaksi) yedi Jildiz kiime
sinden (galaksiden) miite§ekkil biiyiik grubun bir parc;as1d1r. Ve c;ap1 
milyarlarca I§Ik y1llm bulur. 

Bu deveran bir ba§ka hareket §ekli daha ta'kib etmektedir. 0 da 
§Udur : Kainat her yonden geni§lemektedir. Tlpk1 lastikten yap1lm1§ 
bir balonun c;ocuklar tarafmdan iifiiriilerek §i§irilmesi gibi. Diinyaml
Zl ayd1nlatan gune§, kendi etrafmda donmektedir. Aym zamanda gu
ne§, bizimle birlikte kendi yoriingesinin dl§ kesiminde bir seyir ta'kib 
etmektedir. Boylece gii...'1e§, bu dl§ c;izgiden saniyede on iki mil uzak
la§Ir. Giine§in bu hareketine gtine§ sisteminde bulunan diger y1ld1zlar 
da katlllrlar. Biitiin yildizlar, bagll bulunduklan nizama uygun bir se
yir ta'kib ederek bir yone veya ba§ka bir tarafa yonelmek suretiyle ha
reket ederler. Baz1lan, saniyede sekiz mil, baz1lan otuz mil h1zla doner. 
Bir k1sm1 da saniyede seksen dart mil h1zla doner. i§te boylece biitiin 
yildlzlar, saniyede aklllan durduran bir hlzla yerlerinden flrlayarak 
hareketlerine devam ederler. IA.klllan hoplatan bu mudhi:§ hareket, 
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saglam kaide ve nizamlara uygun olarak cereyan etmektedir. Evet yek
digerine ~arpmadan, h1zlarcta herhangi bir degi§iklik olmadan, ta'yin 
edilen nizam ~er~evesinde ytirtimektedir. 

Dtinyamn gtine§ etrafmdaki hareketi, en ince noktalanna kadar 
muazzam bir intizam i~erisindedir. As1rlar ge~mesine ragmen ·ctonti§ 
h1zmda en kti~tik bir degi§iklik 'olmaml§tlr. Btittin hareketlerinde dtin
yaya uyan ay ise, ta'yin ve tesbit edilmi§ bir yortingede as1rlardan be
ri ~ok az degi~iklikle ~e§itli §ekillere girerek donmektedir. Bu degi~ik
lik her on sekiz bu~uk y1lda e§Siz bir nizam dahilinde tekerrtir eder. 
Btittin gok cisimlerinin durumu a§agi yukan bu merkezdedir. Astro
nomi bilginleri baz1 Jildiz ktimelerinin (galaksi) birbiri i~erisine gir
digini soylemektedirler. Hareket halinde bulunan milyarlarca ytldlZl 
i~ine alan bir galaksi, benzeri ba§ka bir galaksinin i~ine girer ve onun 
y1ldizlan da digerleri ile birlikte hareket eder. Sonra aym galaksi bti-

. tun ytld1zlanyla birlikte, o galaksinin i~inden ~1karak eski yortingesi
ne doner de obtir galaksinin yildlzlan ile hi~ ~arpl§maz ... 

Ak1l, bu e§Siz nizam1 ve arasmdaki z.ihinleri hoplatan usttin ahen
gi dti§tindtigti zaman, bunlarm ~e§itli istihalelerin neticesi oldugunu 
soyleyemez. Bilakis bu btiytik mekanizmay1 kurup idare eden ytice bir 
kudretin varllgma inamr. 

Btiytik alemlerde bulunan bu nizamm en mtikemmel §eklini, bil
digimiz en kti~tik alemde de gortiyoruz. Edindigimiz ma'h1mat ve tec
rtibeler neticesinde biliyoruz ki, atom en kii~tik alemdir. ytinkti atom, 
e§yay1 milyonlarca kere btiytiten mikroskoplarla gortilemeyecek kadar 
kti~tikttir. Buna gore atom hi~. bir §ey degildir. Hatta insan goztintin 
gorebilecegi en kti~tik §eylere nisbetle. bir hi~ mesabesindedir. Fakat 
bununla be.raber atom, gtine§ sistemindeki e§Siz nizamm en mtikem
mel modelidir. Atom, elektronlar manzumesine verilen bir isimdir. Bu 
elektronlar, yekdigerine bagll degillerdir. Aralannda btiytik bir bo§l':lk 
bulunu·r. Bu bo§luklarm geni§ligi degi§ebilir, nisbidir. Atomlann yek
digerine sars1lmaz baglarla per~inlendigi bir demir par~asm1 misal ola
rak ele alallm. :Bu elektronlarm atomun ancak 1/1.000.000.000 (milyar
da birini) i§gal ettiklerini gortirtiz. Geri kalan sahalar bo§ kallr. Eger 
proton ve elektronlann btiytittilmti§ §ekillerine bakacak olursak, ara
lanndaki uzakhgm yakla§Ik olarak iki ytiz elli yardaya vard1gm1 go
rtirtiz. Atomu, gortilmeyen toz zerrecikleri §eklinde dti§tinebiliriz. ~u- · 
nu da belirtelim ki, o zaman atomun i~indeki elektronlarm hacmi iki 
ytiz k1rk santim ~apmdaki bu futbol topunun hacmine ula§Ir. 

Atomun artl kutbunu te§kil eden elektronlar, eksi kutuplu pro
tonlar etrafmda donerler. Esasmda arb ve eksi kutuplar diye bir §ey 
yoktur. naha ziyade bunlar, l§Ik huzmelerinde var kabul edilen hayali 
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noktalardan ba§ka bir §ey degildir. Bunlar merkezleri etrafmda do~ 
nerler. Tlpkl diinyam1zm giine§ etrafnldaki ypriingesinde ta'kib etti-

. gi nizam gibi. Ba§dondiiriicii bir h1zla donen elektronlarm belli bir me
kan· ~er~evesipde tasavvur etmek miimkiin degildir. Ancak, yoriinge
lerinde bulunduklan farz edilir. Elektronlar kendi yoriingeleri etrafm
da saniyede milyonlarca defa donerler. 

Mii§ahade altma ahnamayan, i~indeki faaliyetleri ilimsiz izah edi
lemeyen bu atom nizammm kendi kt:ndine tesadiifen var olmas1 im
kansizdir. Fakat bOyle bir harikadan, bu nizam1 ortaya koyamn var
hgma ni~in bir delil ~Ikaramiyoruz. ~u bir. ger~ektir ki; atomdaki akll
lai;l . durduran nizamm sahipsiz olmasi miimkiin degildir. 

Telefon hatlanndaki girift nizam1 · gordiigiimiiz zaman hayretler 
i~inde kahyoruz. ingiltere'nin Londra §ehr-iyle Avustralya'nm Melbo
urne §ehri arasmda bir ka~ saniyede irtibat sagland1~ zaman hayret
ten kendirriizi alam1yoruz. Telefon hatlanndaki aklllan hoplatan e§

siz nizam, bizi bOyle bir hayrete siiriikliiyor. Peki ya sinir sistemimiz
deki nizam, telefon hatlarmdaki nizamdan daha geni§ ve daha kari
§Iktlr! Milyonlarca haber, sinir sistemimizin emrinde ~ah§an sinir tel
cikleri kanallyla gece giindiiz demeden bir taraftan diger tarafa ta§m
maktadir. Bu haberler, kalbin atl§mi ve hareketlerini ta'yin etmekte
dir. Aym zamanda ~e§itli organlarm davram§lanm ve goriinen hare
ketlerini ayarlamaktadir. ~ayet viicudumuzda boyle bir nizam bulun
masaydi uzuvlar, sac;:Ilmi§ e§yalarm birle§tirilmesinden meydana gel
illlii§ bir ytgm haline gelirdi. Her biri kendine gore bir yon ta'yin eder
di. Bu haberle§me §ebekesinin merkezi insanm beynidir. Beynin i~in
de bir milyar sinir hiicresi vard1r. Her hiicreden c;:1kan sinir kollan, bii
tiin viicuda dag1larak bedeni bir ag gibi sarar. Bu kollara «sinir §ebe
kesi» denir. Bu. §ebekenin emrinde c;:ah'§an haber alma ve haber verme 
sinircikleri saatta yetmi§ mil h1zla seyrederler. Biz bu sinircikler vasi
tasiyla tadanz, goriiriiz, i§itiriz ve diger hareketlerimizi ayarlanz. Hat
ta burada (taste-buda) denilen ii~ bin tad alma sinircikleri vard1r. c;e
§itli tadlan, bu sinircikler vasitasiyla ahnz. Kulakta on bin i§itme hiic
resi vard1r. Biitiin hiiereler aklllan durduran bir nizam c;:er~evesinde 
~l§arak aldiklan haberleri en hassas ol~iilerle degerlendirerek gere
ken ta'limat1 gonderir. Her gozde yiiz. otuz mil yon «light receptors» de
nilen ~Ik ahc1 hiicreler vard1r. Bu hiicreler, goz ekram iizerine dii§en 
~imlerin goriintiilerini beyine gonderirler. Biitiin cildimizi bir ag gi
bi saran duyu alma sinirciklerinden miite§ekkil bir cihaz vard1r. Cilde ·· 
s1cak bir §ey yakla§tl~ zaman, say1lan otuz· bini bulan 1s1 ahc1 hue- · 
reler derhal bu hadiseyi beyne bildirirler. Cilde soguk bir §ey yakla§
tigl zaman, gorevli bulunan iki yiiz elli bin hiicre hemen faaliyete ge-
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~erek hadiseyi beyne_ ula§tltlr. Beyiri gelen haberleri ~abucak deger
lendirerek ilgili yerlere gerekli ta'limatl bildirir. Boyle bir durumda 
viicud iirperir ve titrer. Deride bulunan · kan damarlan geni§ler. ·ve 
derhal oraya fazla kan gondererek s1cakhk derecesini yiikseltir. Bu 
hiicreler §iddetli siCakhk hissettikleri zaman bu i§le gorevli uzmanlar 
hadiseyi hemen beyne bildirirler. 0 anda sayilari ii~ milyona ul~ 
ter bezleri kendiliginden viicudun di§ma dogru soguk ter salgllarlar. 

siillr sistemi de ~e§itli kollara aynhr: 
1 - Otomatik §ebeke; haz1m, teneffiis ve. kalbin hareketleri gibi, 

viicudda irademiz di§mda cereyan eden faaliyetleri idare eder. Bu §e
bekeye bagh-iki sistem daha vard1r : 

a) Hareket veren sistem, 
b) Harekete mani olan sis tern. 
Bu son sistem, mukavemet ve miidataa vazifesini goriir. idare me

kanizmasi §ayet birinci sistemin eline b1rak11acak olursa kalbin hare
.ketleri fazlala:§Ir ve hatta §ahsm oliimiine sebebiyet verir. Eger ikinci 
sistemin emrine verilecek olursa, kalb. tamamen durur. <Bu --iki sistem, 
tam bir nizam ve iistiin bir dikkat igiJ:lde faaliyetlerini yiiriitmektedir. 
Fakat burada iki sistemden birini digerine iistiin k1Iacak baZI durum
lar vard1r. Birinci sistem, kalbin herhangi bir kuvvete ihtiya~ duyma
SI ve basm~ halinde varhgm1 gasterir. 0 zaman akciger · ve kalbin faa- ·. 
liyetleri h1zlamr. ikinci sistem ise, uyku anmda, viicudun · biitiin ~r
ganlan istirahat halindeyken kendisini hissettirir. 

insanoglunun yapml§ oldugu aletlerin en giizeli bile, kainattaki 
e§Siz nizamm kar§Isma dikilemez. B.u sebeple, · bugiin tabiat nizamm1 

. taklit etmek ilmin temel kaidesi olmu§tur. ilim erbabl mekanik alet
lerin kullamh§mda tabiatl taklide i)zel bir ehemmiyet verir. Bu ara§

. t1rmalarda «Bionics» denilen yeni bir ilim dah gormeye ba§lad1k. Da
ha once bu ilim dah, tabiattaki gizli enerji stoklarml ke§fedip insan
oglunun eline vermeyi hedef ahyordu. 

Bugiin biyolojik nizam, geometrik problemlerin ~ozumiinde yar
dlmci .olacak ~e§itli ma'lumatlar toplamak i~in inuhtelif yollara ba§ 
vurmaktadlr. 

Tabiat nizammdan faydalanmamn en a~1k misalini fotograf rna- · 
kinasmda gormekteyiz. Fotograf makinasl aslmda insan goziiniin me
kanik bir taklididir. Lens denilen mercek goziin dl§ §ebekesi gibidir. 
Diyafram goziin irisi'dir. l§Iklan alan filim, goziin ekramm te§kil eder. 
Goziin _ekranmda cisimleri ters goren koni ve ~ubuk §eJtlinde hiicreler 
vard1r. 

Moskova Universitesi «sesin altmdaki titre§imleri» . (infra-sonic 
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· vibration) tesbit etmek i~in ornek bir alet ke§fetti. Bu alet zelzele ve 
ta§ma gibi felaketleri, vukuundan on iki veya on be§ saat once haber 
veriyor. Bu alet §imdiye kadar kullamlan aletlerden be§ misli daha 
kuvvetlidir. Bilginlerin kafasma bu fikir nereden gelebilir? Bunu «Jelly 
fish» denilen deniz feneri ballgmdan ~1karrm§ olabilirler. Miihendisler, 
organlan son derece hassas olan bu bahg1 taklit ederek <<sesin altm
daki titre§imleri>> tesbit etmenin yollanm arad1lar. Ve neticede bu ale
ti ke§fettiler! 

Bu sahada bundan ba§ka zikredilmesi gereken daha bir~ok misal
ler vardlr. Biitiin bunlar bize gosteriyor ki; fizik bilginleri ve tekno
loglar ortaya koyduklan yeni fikirlerinde tabiattaki canh niimuneleri 
taklit etmektedirler. 

Tabiatm as1rlar oncesi hallettigi bir~ok problem, senelerden beri 
bilginlerin zihnini kurcalamaktadir. Fotograf makinasmm ve teleko
minikasyonun varllg1 insan aklmm dl§mda miitalaa edilmezken, bu
ttin nizamlann en girifti . olan kainat nizamm1 akhn otesinde bir tesa
diif olarak d~iinmek miimkiin mii? Bilakis bu kainata nizam veren 
bir miihendisin olmas1 gerekir. 0 da Allah'tlr. Akh, san'atlm fiiliyata 
dokmeyen bir §air olarak miitalaa etmek miimkiin degildir. Kainat
taki, e§Siz nizam1 kuran miihendisin varhgma inanmam1z ak1l dl§l de
gildir. Bilakis bu nizamm kurucusunu inkar etmemiz ma'kul bir dav
ram§ olmaJip, diipediiz ak1l dl§l bir harekettir. Ger~ek §Udur ki, Al
lah'm varhgm1 inkar koklii bir esasa dayanmaz. 

Kainat bir ~op sepeti degildir. Aksine deh§etlerle dolu bir ruha sa
hibtir. Bu ruh, kainat1 yarat1p idare eden bir ak1ldan sudur etmi§tir. 
Ba§ka tiirlii dii§tiniilemez. 

Korii kortine hareket eden, tesadiiflere bagh maddi ameliyelerle 
belli bir nizam ve ruh bulmak kat,iyyen miimktin degildir. Kainat, ta
.Savvuru. imkans1z bir insicam ve denge iizerine oturmaktad1r. Chadvals 
§6yle diyor : «Allah'a inansm veya inanmasm herhangi bir §ahsa, ma
dem ki bu kainat bir tesadiif eseridir, o halde kainattaki ak1llan dur
duran nizarm ne ile izah edebilirsiniz? diye bir sual tevcih edebiliriz.» 

f}iiphesiz yeryiiziindeki hayatm ozel matematikSel oranlarla tesbi-
. ti imkans1z bir~ok durumlan olmas1 gerekir. Biz bunlann yeryiiziinde 

bizzat var olduklarm1 goriiyor'uz. i§te biitiin bunlar bizi, kainatm ote
sinde, bu durumlarm varhk sebebi, ak1l sahibi yiice bir kudretin mev
cudiyetine imana zorluyor ... 

Diinyarmz, bildigimiz alemlerin en miihim olamd1r. <;iinkii dtin
yada, §U u~uz bucaks1z kainatta bulunmayan bir~ok §eyler vard1r. GOr
mii§ oldugumuz bu biiyiik kiitle, aklllan hoplatan e§Siz kainatm bir 
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zerresi bile degildir. Eger diinyam1zm hacmi bugunkiinden az veya ~ok 
olsaydi, yeryiiziindeki hayat tamamen degi§irdi. ~ayet yer kiire, bu
giinkii hacminin dortte biri kadar, mesela ay kadar olsayd1; yer~eki

mi kuvveti, bugiinkii durumun altlda birine dii§erdi. Ve neticede etra
fmda hava ve su bulunmazd1. Tipk1 bugiin ayda oldugu gibi... Ayda 
yer9ekimi kuvveti zay1f oldugundan su ve atmosfer bulunmaz. Eger 
yeryiiziindeki yer~ekimi kuvveti aydaki gibi olsayd1; geceleri her §eyi 
dondurucu §iddetli bir .soguk, giindiizleri de cehertnemi bir s1cakhk 
hiikiim siirerdi. Boylece yer yuvarlag1 iizerinde bulunan her §ey yamp 
kiil olurdu. 

Aym §ekilde, diinyamn hacmi aym hacmi kadar olsaydi, yer kii
re biiyiik su kiitlelerini ta§Iyamazdi. Halbuki yeryiiziindeki mevsim
lerin normal §ekilde yiiriiyebilmesi i9in biiyiik su kiitlelerine ihtiya9 
vard1r. Bu sebepten bir bilgin, bu ameliyeye ((Geet balance wheel = bii
yiik denge 9ark1» adm1 vermi§tir. Boylece yeryiiziindeki hava tabaka
Sl fezada yiikseliyor, sonra dii§iiyor. Ve buna muvazi olarak yeryiiziin
deki s1cakhk derecesi normalin ii.stiine 91k1yor, sonra s1fmn altma dii
§iiyor. 

Bunun aksine yerkiirenin ~ap1 bugiinkiiniin iki kat! olsayd1, yer 
c;ekimi kuvveti daha da . artardl. 0 zaman be§ yiiz mil uzakhkta bulu
nan atmosfer tabakas1 c;ok a§agilara dii§erdi. Ve neticede santimetre 
kareye dii§en hava basmc1 iki misline 9tkard1. Boyle bir basmc;, yeryii
ziindeki hayatl biiyiik 9apta aksat1rd1. 

Eger yerkiirenin hacmi daha biiyiik, meseli giine§ kadar olsaydi, 
yer 9ekimi kuvveti bugiinkiiniin yiiz elli misli olurdu. Aym zamanda 
atmosfer tabakasi 90k yakla§Irdl . . Hatta be§ yiiz mil uzakta olmasma 
ragmen dort mil yakma kadar gelirdi. Santimetre kareye dii§en hava 
basmc1 or"talama olarak bir iona ~1kard1. Bu durumda canlllar, bir~ok 
degi§ikliklere ugramak mecburiyetinde kahrd1. Nazari yonden bu hu
susu §Ciyle izah edebiliriz: Bugiinkii normal h~va basmc1 altmda ya§a
yan bir canh, o zaman yiiz be§ misli ha va basmcma ma'ruz kalacaktl. 
Burada insamn hacmi biiyiik bir farenin hacmi seviyesine inecekti. 
Buna paralel olarak insandaki ak1l da bir tak1m degi§ikliklere ugraya
cakti. Ger~ek §Udur ki; insan akhmn geregi §ekilde i§leyebilmesi i9in, 
viicudda bir9ok ((sinir §ebekesi» nin bulunmasi gerekir. Viicudun hac.:. 
mi belli bir seviyeye gelmeden once, bir nizamm varhgmdan soz edile
mez. 

Goriinii§ itiba.r1yla yeryiiziinde oturuyoruz. Ama aslmda . ((ba§IffiiZ 
iizerindeyiz» demek gerekir. Bunu §Ciylece izah edebiliriz : Yerkiire, 
uzerinde insanlann oturdugu havaya as1h bir top gibidir. insanlarm 
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yekdigerine nisbetle durumu bu topa benzer. Amerika'hlar, Hindistan'
hlann altmdad1rlar. Hindistan'lllar da Amerika'hlarm ayaklan altm
da bulunurlar. 

'Uzerinde ya§adigumz diinyam1z, yerinde sabit degildir. Saatta bin 
mil h1zla doner: Bizirri diinya iizerindeki durumumuz, h1zla donen bir 
tekerlegin iizerine konulan bir ta§a benzer. Tekerlek ta§l havaya flr
latlr. Fakat diinyamiz bizi hi~ bir zaman fezaya f1rlatmaz. Bilakis tam 
bir istikrar i~inde, rahat dola§mz. Peki, diinyam1z bu kadar siir'atli 
dondiigii halde bizi nas11 tutuyor?! 

Yeryiiziinde biiyiik bir yer~ekimi kuvveti vard1r. Yerkiire, yer~eki
ini kuvvetiyle her §eyi kendine baglar. Yer~ekimi kuvveti ve havanm 
daimi basmc1 bizi diinya iizerinde belli bir oran dahilinde tutarlar; Boy
Ieee biz, bu iki kuvvet sayesinde yer kiireye her yonden baglanml§ olu
ruz. 

Havanm santimetre kareye yaptlg1 basm~ yakla§Ik olarak bin otuz 
U\! gramd1r. Bu, §U demektir. !Herkes viicudu iizerinde ortalama olarak 
on ii<; bin yedi yiiz gram hava ta~1r. Fakat insan bu ag1rligi hissetmez. 
Qiinkii basm~ tek yonden gelmiyor. Her taraftan bask! yaptlg1 i\!in in:. 
san farkma varamaz. Tlpk1 suda yiizerken oldugu gibi. Sonra, §Unu da 

.: beliitelim ki, bir~ok gazlarm muayyen ol~iide birle§melerinden mey
dana gelen havamn pek \!Ok faydal;:m vardit. Ancak bunlan bir kita
ba s1gd1rmak miimkiin degildir. 

Miitalaa ve mii§ahadeleri sonunda Newton, cisimlerin birb1rlerini 
\!ektigi netic~riie vardi. Fakat bunun Sf1:>ebini bir tiirlii anlayamad1. 
Ve neticede bu ameliyenin izah edilemeyecegi fikri iizerinde karar kil
di. 

au meseleyi Wahey.t Heyt, §6yle anlatlyor: 
. · <~Newton -bu ameliyenin izah edilemeyec~gi fikrini kabullenmek

le-:- .felsefi biiyiik bir hakik€1-t ke§fetmi§tir. 0 da §Udur : §ayet tabiat 
dengesiz olsayd1, kendini izah edemezdi. NiGekim olmii§ hir §ahlS bize 
hi~ .bir hadiseyi anlatamaz. Yapllan her tiirlii mantlti ve fiziki izahlar, 
en so:nunda belli bir hedef gostermekten ba§ka bir §ey yapam1yor. Bi
naenaleyh olii bir kimsenin hedef ta§lffiasl . hi~ bir zaman miimkiin 
degildir. 

Ve en sonunda «Waheyt Heyt)) ortaya §Oyle bir fikir at1yor : Ma
demki bu kainat idrak sahibi yiice bir kudretin eseri degildir, peki bu 
deh§etengiz ruhu nereden alml§tlr? 

D'linya, kendi ekseni etrafmdaki turunu yirmi dort saatta tamam
hyor. Bu demekti'r ki; diinya, kendi ekseni etrafmda saatta tOOO mil 

-hlzla seyrediyor, ~U hlZill saatta 200 mile indigini dU§Unecek olursak, 
gece ve giihdiiz §imdiki durumuna nisbetle on misli daha uzayacak-
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tlr. Ve neticede yeryi.izi.inde bulunan her §ey, gi.ine§in yaklc1 stcakh~l 
altmda yamp ki.il olacaktlr. Geriye kalanlar da gecenin dondurucu so-
gugu kal"§tsmda yok olup gidecektir. · 

Bugi.in hayat kaynag1 olarak btraktlgtmtz gi.ine§in yi.izeyindeki lSI 
12.000 fahrenhayt (yakla§tk olarak 6.650 santigrattlr) derecesidir. Gi.i
ne§le yer ki.ire arasmdaki uzakhk yakla§Ik olarak 93.000.000 mildir. Bu 
korkun~ mesafe her zaman ic;in sabittir, kat'iyyen degi§mez. Ne eksi
lir, ne de fazlal~Ir. Burada bizim ic;in bi.iyi.ik ibretler vardtr. f}ayet gu
ne§ di.inyaya bugi.inki.i mesafenin yariSI kadar yakla.§acak olursa, ya
ktcl siCakhgl altmda her §ey klil olacaktlr. Ve eger aradaki mesate bu
gunki.ini.in bir misline c;tkacak olursa, uzakl1gm ortaya ~lkardigl ~id
detli soguklar yeryi.izi.inii kastp kavuracak ve hayattan eser . btrakma
yacaktlr. §ayet gi.ine§in yerine gi.ine§in lSI derecesinden bir misli bi.i
yi.ik bir gezegen ge~ecek olsa, dunya korkun~ bir fmn olur ... 

Sonra uzerinde ya§adtglrniz yer ki.ire fez_ada bir dairedir. Ve ek
seni de 23 derecelik bir a<;Iyla .e~iktir . . Bu durumdan mevsimler dog
maktadlr. Boylece diinyam1zm birc;ok ·yerleri, yerle§meye ve ziraata el
veri§li bir hale gelmektedir. Eger bOyle olmasayd1, yani yer yuvarlagi 
23 derecelik bir ac;1 He egik olmasaydt, kuzey ve gi.iney kutbu daima 
karanhkta kalacak ve okyanuslardan yi.ikselen su buhan kuzeye ve 
giineye dogru dagllacak, neticede yeryiizii buz ki.itleleriyle dolup ta§a
cakti. Yer kurede biiyi.ik c;oller meydana gelecekti. Neticede yeryuzi.in
deki hayat1 kurutacak birc;ok faktorler dogacaktl. 

~ayet bilginlerin olc;lisu dogruysa ki onlar §oyle diyorlar : «Mad
de . bugi.inkii insicamh ve dengeli durumunu bizatihi kendisi tanzim 
etmi§tir.» Evet, bu olc;i.i son derece hayret verici ve deh§etengizdir. 
~oyle diyorlar : ccDi.inya gi.ine§ten kopmu§tur. Bu demektir ki, ilk za
marilar di.inyamn siCakhgi gune§in stcakhgma e§itti. Her ikisi de aym 
ISI derecesinde bulunuyorlardi~ Yani 12.000 fahrenhayt idi. Sonra di.in
ya sogumaya ba§lad1. <;unkii bu durumda oksijenle hidrojenin birle§
mesi imkans1zd1. A:ncak s1cakhgm 4.000 fahrenhayt di.i§mesinden son
ra birle§ebilirlerdi. i§te bu safhada su meydana geldi. Boylece yeryi.i
_zi.indeki degi§me ameliyesi milyonlarca sene devam etti. Ve neticede 
yerkiire bugi.inku durumunu ald1. Aradan milyonlarca sene gec;ti. .. 
Gazlar, yerkiirenin atmosferinden kainat bo§luguna dogru ak1p gitti. 
Geriye kalan gazlar da bile§ik su haline geldi. Veya yeryuziindeki §ey
ler tarafmdan emildi. Yahut da hava olarak kald~. Bir ~ogu da oksi
jen ve .azot olarak varhgmi devam ettirdi. Yogunla§an bu hava, yeryi.i
ziini.in iki milyon par~asmdan bir parc;ad1r. Gazlarm hepsi yerkiireye 
c;ekilmemi§tir. Tl.pkl buti.in gazlarm havaya donii§medikleri gibi .. . » f]a-
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yet bOyle olmu§ olsayd1, insanlarm ya§amalaii imkansizla§IrdL Biz bu 
imkans1z1 da miimkiin farzetsek ve bu §artlar altmda hayat var kabul 
etsek bile bugunku ya§ad1grm1z §ekilde bir hayat bulmak mumkun ol
mazdl. Qunku. santimetre kareye du§en hava basmc1 binlerce nt1l (bir 
litre kadar olan bir SlVl 6l<;egi) a ula§Irdl. 

Eger yerkabugunun kalmhg1 bugunkunden on metre daha fazla 
olsayd1, oksijen bulunmaz ve neticede canhlarm ya§amas1 imkansiz
la§lrdl. 

Aym §ekilde, §ayet denizler bugunkunden birka<; metre daha de
rin olsayd1, karbondioksit ve oksijen alamazd1k. Ve neticede hayat §OY
le dursun, bitkilerin varhg1 bile imkans1z hale gelirdi. 

Bir de §Unu du§unelim; atmosfer tabakas1 §imdikine nisbetle <;ok 
daha ince olsayd1, uzaklarda akkor haline gelen milyonlarc.a gokta§I 
(meteor) her gun dunyam1zm dl§ kabugunu a§mdmrdl. Ve geceleyin 
biz onu l§lk sa<;an bir yrld1z olarak gorurduk. Boylece yerkurenin t;,e
§itli bolgelerine du§erek her §eyin yamp kiil olmasma sebep olurdu. 
Gokta§lan saniyede k1rk mil sur'at kaydederek yol ahrlar. Ve bu kor
kun<; h1zm neticesinde, yerkurenin yanabilecek her §eyini tutu§turur
lar~il. Neticede yeryuzu klSa bir zaman i<;inde kalbura doner, her ta
rafl delik de§ik olurdu ... 

~ayet dunyay1 <;evreleyen atmosfer tabakas1 bizi bu gokta§larmdan 
korumasayd1, yanar ku1 olurduk. Qunku gokta§lanmn h1z1, bir taban
canm kuquriunun doksan mislidir. Aym zamanda, gokta§larmm sur'
atleri neticesinde ortaya <;Ikan §iddetli 1s1, insan dahil her §eyi yak1p 
kiil etmeye kafi olurdu. §u halde biz; bu yaygm ve kahn gaz tabaka
smm himayesinde bulunuyoruz. Hemen §Unu da belirtelim ki, kimyevi 
ehemmiyeti haiz giine§ I§mlan (Astinic Rays) bu tabakay1 y1pratam1-
yor. Ancak zararh mikroplan yok edecek, <;e§itli vitaminler <;1karacak 
ve bitkilerin ya§amalanm saglayacak 6l<;ude a§md1rma yap1yor. 

Hayat i<;in zaruri olan bu matematiksel denge hakikaten dikkate 
§ayand1r. Yerkureyi saran atmosfer tabakas1 alti <;e§it gazm birle§me
sinden meydana gelmi§tir. Atmosferin % 21 i oksijendir. Bunun ya
mnda ba§ka gazlar da bulunur. Fakat onlarm oranlan du§uktur. At
mosferin dunya uzerinde santimetre kareye yaptig1 basm<; a§agr yuka
rl 1133 gramdlr. Bu basm<;taki oksijen miktan 216,9 gramd1r. Geriye 
kalan oksijenin tiimu bile§ik olarak yerkabugunda bulunur. Ve dun
yadaki butun sulann 8/10 unu te§kil eder. Oksijen, yeryuzunde ya§a
yan butun canhlarm biricik solunum vas1tas1dlr. Bu sebepten oksijen 
havadan elde edilir. Hava olmaymca da solunum yap1lamaz. 

Burada akhm1za §6yle bir sual gelebilir. Son derece aktif olan bu 
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gazlar, nas1l olmu§ da hayat i~in Iuzumlu olacak miktarda birle§erek 
havada serbest kalabilmi§tir. 

Biz bu suali §U §ekilde cevablandirabiliriz : ~ayet atmosferdeki ok
sijen oram % 21 olacag1 yerde sozgelimi % 50 veya daha fazla olsay
di, yeryiiziinde yanabilen her §ey bu oramn artl§ nisbetinde tutu§ma 
kabiliyeti kazamrdl. Atmosferdeki oksijen oram % 21 oldugu zaman 
ormanda yanan bir aga~ bu oranm % 50 ye yiikseli§inden dogan §id
detli patlamalarla, klsa zamanda biitiin ormanm yamp kiil olmasma 
sebep olurdu! 

Eger havadaki oksijen oram % 10 a dii§seydi, acaba dUrum ne 
olurdu? Belki canhlar, as1rlarca kendilerini bu orana uydurmak sure
tiyle varhklanm devam ettirirlerdi. Fakat be§eriyetin ortaya koydugu 
medeniyetin, bugiinkii §artlara ka vu§masi imkansizla§Irdi. 

~ayet yeryiiziinde bulunan oksijen, daha once yerkiire tarafmdan 
emilen oksijenle birlikte ~ekilip tiiketilseydi, biitiin canhlarm ya§ama 
imkam ortadan kalkardl. 

Oksijen, hidrojen, karbondioksit ve diger karbonlu gazlar farkh §e
killerde bulunmalarma ragmen bir araya gelerek, be§eri hayatm iize
rine oturdugu esaslar ve canhlarm hayatl i~in son derece ehemmiyeti 
biiyiik bir unsur te§kil ederler. Binaenaleyh bu gazlann hayat i~in lu
zumlu olan biitiin hususiyetleriyle, istenilen oranda muayyen bir yil
diz iizerinde tesadiifen birle§meleri on milyonda bir ihtimaldir 
(1110.000.000) 

Biiyiik fizik bilginlerinden biri bu hususta §6yle diyor : 
«i1im, ha_kikatler iizerinde herhangi bir a~1klama yapabilecek kud

rette degildir. Realiteleri «tesadiiflere» baglamak, matematik kanun
Iarmi ~ignemek ve hi~e saymak demektir. >> 

Yerkiirede; ger~ekten «yaratlcl iistiin bir kuvvet vard1r.» demek
ten ba§ka mana ve . izahllll kavrayamayacag1m1z bir~ok hadiseler var
dlr. 

Suda bulunan miihim huslisiyetleri §6yle s1ralayabiliriz: Buzun 
yogunlugu (densit) suyun yogunlugundan daha azd1r. Aralannda bu-

. yiik fark vard1r. ~u halde su, donduktan sonra yogunlugu azalan belli 
bir maddedir. Bu huslis hayatlm1z i~in biiyiik bir deger ta§Ir. Bu ozel
lik sebebiyle buz, suyun yiiziinde .dolamr, denizlerin veya nehirlerin di
bine ~okmez. ~ayet boyle olmami§ olsayd1 denizle.rde, nehirlerde ve de
polarda bulunan biitiin sular donard1. Buz, suyun iizerinde bir perde 
vazifesi goriir. Suyun S1cakhg1 s1fmn altma dii§tiigii zaman bahklar 
ve suda ya§ayan diger canhlar boylece hayatlanm devam ettirirler. 
ilkbahar gelince buzlar yava§ yava§ ~oziilmeye ba§lar. Eger buzlarm 
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bu ozelligi olmamHi alsayd1; iklimi ~ak sert ge~en bolgelerin sakinleri, 
y1g1Ian buz ktitlelerinin yagd1rd1g1 dayamlmaz gti~ltik ·ve felaketlerin 
altmda oltimle pen~ele§mek mecburiyetinde kahrlard1. 

Yirminci asrm ba§larmda, Amerika ormanlarmda, «Endathia» de
nilen bir hastahk ba~gosterdi. Bu hastahk, beklenmedik bir h1zla ~a
bucak etrafa yayildl. Bu btiytik h~san goren baz1 kimseler, buralann 
ebediyyen doldurulamaya~agmi soylediler!! · 

0 zamanlar bu aga~lar son derece k1ymetliydi. Tahtalan son de
rece pahahyd1. Yakla§Ik olarak 1900 y1llannda Asya'dan gelen «En
dothian mikrobunun sirayetinden once «Amerikan armanlarmm . sui
tam>> olarak amhyardu. 

Bugtin Amerikan ormanlarmda, dillere destan alan a btiytik agaq
lardan hi~ bir eser gortilmez almu§tur ... 

Ne gariptir ki, Amerikan ormanlarmda «Endathia» mikrobunun 
.h,arab ettigi sahalar «Tiyulib» denilen bir ba§ka aga~ neviyle kiSa za
manda orttildti. «Tiyulib» denilen bu aga~, ormamn kti~tik bir sahasi
m i§gal ediyordu. Daha hentiz ~i~ek a~ml§ degildi. 

Tiyulib'ler bu f1rsat1 geregi §ekilde degerlendirdiler. <;i~ek a<;tllar 
ve kiSa bir zaman i~inde btittin o harab sahalan kaplayiverdiler. Bu
gtin Amerika'h hi~ bir kereste tticcan, o eski aga9lan hatlrlayamaz. 
<;tinkti onlarm yerlni <<Tiyulib» ler ·kaplami§tlr. Bu aga~larm kokleri, 
her sene bi:..· santimetre oramnda kalmla§Ir. Bu oran dallarda altl san
timetreyi bulur. Aynca bu aga~lardan tisttin kaliteli tahta ~Ikar. Bu 
tahtalar, her ttirlti ince san'atlarda kullamlabilecek kap~itededir. 

Bu asrm en mtihim ilmi hadiselerinden biri Avustralya'da cereyan 
etmi§tir. Avustralya'hlar bah9elerini ve tarlalarim karumak amaciy
la kakttis (cactus) tin ozel bir ttirtinti yeti§tirdiler. A vustralya'da bu 
dikenli nebata dti§man kesilecek ve anu yiyecek herhangi bir bOcek 
yoktu. Bu ytizden-k1Sa zamanda karkun\! bir geli§me kaydederek etra
fa yay1ld1. Hatta ingiltere adasma k.adar geni§ bir alam kaplad1. Koy
leri ve §ehirleri istila etti. Tarlalar ve bah9eler harab oldu. Ziraat adeta 
imkansizla§tl. A vustralya'hlar bir ttirlti «kakttis» iin kokiinii ka:ziya
madilar. Ve neticede balk, biittin ·A vustralya'yi tehdid eden korkun9 
bir . bitki ardusuyla kaf§I kar§Iya kald1. Bu amans1z ordu, kendisine 
ka!'§I \!Ikacak hi9 bir kuvvet tanrm1yar ve bu h1zla durmadan ilerli~ 
yordu. Bu durum bir miiddet boyle devam etti. Ve nihayet b6c~kleri 
inceleyen bilginler ( entomologiste) bu kakttisti yiyecek bir bocek ara§
tirmaya ba§ladilar. En sonunda «kakttis» tizerinde ya§ayan ve onunla 
beslenen bir bOcek buldular. Bu bocek ~ok ~abuk iirtiyor, tistelik Avust
ralya'da ana engel · olabilecek dii§man bir bocek bulunmuyordu. Bu 
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kii~iiciik bOcek, az zamanda biiyiik kakttis ordulanna galib geldi. Ve 
boylece A vustralya'ya yagan felaket yagmuru da kesilmi§ oldu! 

Bu denge ve .kontrol kanununun (ceheek and balances) plans1z · 
projesiz tesadiifen meydana gelmesi miimkiin · miidiir?! 

Kainatta, insam hayret ve deh§ete siiriikleyen pek ~ok saglam ri
yazi kanunlar vard1r. Hatta §UUr sahibi olmayan cans1z madde bile 
geli§i giizel seyretmez. Belli, kesin kanunlara baglld1r. Mesela suyu ele 
alallm. Geni§ diinyam1zm neresinde olursa olsun su, % 11,1 hidrojen 
ye % 88,!l oksijen ihtiva eden ak1c1 bir maddedir. Her tarafta aym ozel
ligi muhataza eder. Bu sebeple, laboratuarmda su 1s1tan bir bilgin, ter
mometreye bakmadan havamn basmcr 760 mm. oldugu miiddet~e. su
yun kaynama derecesinin 100 santigrat derece oldugunu kat'iyyetle 
soyleyebilir. Eger havamn basmc1 daha az olursa, suyun molekiillerini 
harekete ge~irerek buhar haline getiren lSlYI elde etmek i~in az bir 
kuvvete ihtiya~ duyard1k. Ve o zaman suyun kaynama derecesi dii
§erdi. Bunun tam tersine, §ayet havamn basmc1 760 milimetreden faz
la olursa o zaman da, havamn basmcma paralel olarak suyun kayna·
ma derecesi de ·artar. Bilginler suyun kaynama derecesini kat'iyyetle 
tesbit edebilmek ic;in bu ameliyeyi defaatle tekrar ettiler. Ve nihayet 
suyun 1smma ve kaynama derecesi herhangi bir ol~ii kullanmadan ka
bul edildi. ~ayet maddede ve enerjilerin ~e§itli faaliyetlerinde goriilen 
bu kontrol ve nizam olmasayd1, insanoglu ilmi icad ve ke§iflerini iize
rine oturtacak herhangi bir esas b:ulamazdL Eger bu kontrol ve nizam 
olmasayd1, diinyam1za tesadiifler hakim olurdu. Aym zamanda fizik 
bilginleri; yerkiire, dogrudan dogruya muayyen zamanlarda meyda
na gel en hareketlerin neticesidir! diyemezlerdi. 

Talebenin kimya laboratuarmda ilk gordiigii §ey, elementlerin ni
zami ve periyodik sistemidir. Rus alimi <<Mendeliyefn kimyevi element .. 
lerin atomik degerlerini gosteren bir cetvel yapmi§tlr. Ve buna. peri
ycdik cetvel adm1 vermi§tir. 0 zamanlar biitiin elementler daha ke§fe
dil'llemi§ti. Bu sebepten cetv~ldeki hanelerin hepsi dolu degildi. Bir 
·k1sm1 bo§ duruyordu. <<'Mendeliyef» kendisinden sonra gelen bilginle
rin dolduracagm1 du§iinerek buralan bo§ b1raktl. Rus bilgini seneler 
once bu elementlerin ke§fedilecegini seziyor. Bu cetvel biitiin element
lerin atomik degerlerini rakamlarla ve ~e§itli listelerle ba.riz bir §eldl
de ortaya koyuyor. Atomik degerleri gosteren rakamlar, atomun mer
kezinde bulunan pozitif yiiklli protonlarm sayismi belirtir. Bu say1Iar 
bir elementin atomlanyla diger elementin atomlan arasmdaki farkl 
gosterir. En basit element . olarak bildigimiz hidrojenin ~ekirdeginde 
poz_itif yiiklii bir proton vard1r. Aym §ekilde Helyum denilen elementte . , 
iki ve ~ityumda da ii~ proton vard1r. Biz, apeak bu deh§etengiz periyo-
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dik sistemin koydugu kurallara uyarak muhtelif elementlerin bir ~i

zelgesini yapabaiyoruz. 
Bilginlerin tabiatta goriilen bu e§siz nizam1 periyodik bir tesadiif 

(periodic chance) olarak miitalaa etmeleri hi~ bir zaman miimkiin de
gildir. Bu ince ve iistiin nizam ancak bir periyodik kanunudur. (perio
dic law) . Bu nizam ve kontrolun gostermi§ oldugu ilah1 ve miihendisi 
kat'lyyen inkar edemeyiz. Modern ilmin, Allah'm varhgma inanmama
Sl, diipediiz ke§iflerini inkar etmesi demektir!! 

«Giine§ 11 agustos 1999 miladi senesinde tutulacakbr. Comawol'
den tam olarak gormek mumkiin olacaktlr. » Bu onceden verilmi§ tah
mini bir haberdir. Fakat astronomi bilginleri, giine§in bugiinkii donu§ 
sistemine dayanarak tutulma olaymm mutlaka olacagma inamyor
lar. 

Gozlerimizi semaya kaldmp kayna§an milyonlarca y1Id1za baktl
glmiZ zaman hayretten kendimizi alam1yoruz. Milyonlarca seneden be
ri fezaya baglanan bu .semavi kiireler, u~suz bucaks1z bO§lukta belli 
bir nizam ~er~evesinde seyretmektedirler. Hatta bu e§Siz nizam bizle
re, gelecekteki biitiin hadiseleri vukuundan as1rlar once· ogrenme im
kamm saglamaktad1r. Atomdazi su damlac1klarma ve alabildigine uza
nan fezamn en uzak y1ld1zlarma kadar bu nizam e§siz bir nizamd1r. 
Evet, esaslar1 ilmi kanunlara medar olan ,iistiin bir nizam! 

<<Newton nazariyesi», fezadaki kiirelerin seyir ve hare.ketlerini izah 
ediyor. Bu nazariyeye dayanarak Adams ve Leverier adh iki bilgin, o 
ana kadar bilinmeyen bir y1ld1zm varhgm1 haber veriyorlar. Berlin ra
sathanesi bu iki bilginin soziine bakarak 1846 senesinin eyliil aymm 
bir gecesinde teleskobu bilginlerin i§aret ettikleri tarafa dogru ~evire

rek gozetlemeye ba§lad1. KISa bir zamanda rasathane gorevlileri giine§ 
sisteminde, bugiin adma «Neptiinll dedigimiz bir gezegen buldular!! 

En olc;iisiiz ve imkan harici §eylerden birisi de, bu kainatm ve kai
nattaki matematiksel kanunlarm tesadiif eseri meydana gelmi§ oldu
gunu iddia etmektir. 

Kainatta bulunan §eylerin zaruret amnda insamn tasarruflarma 
uygun dii§mesi, kainatm esrarengiz hususiyetlerindendir. Misal ola
rak azotu ele alahm .. Her riizgar ak1mmda % 78 nisbetinde azot bu
lunur. Azotun ba§ka bile§ikleri de vard1r. Ve biz. bunlara «bile§ik azot» 
deriz. Bitkiler, besinlerim~ze bile§ik azot haz1rlamak i~in ~ah§lrlar. Eger 
bu ameliye olmasaydi; hayvanlar, insanlar ac;hk ve yokluk amnda bit
kilerle ge~inen biitiin varhklar yok olur giderdi. Zira hie; bir bitkisel 
gida kimyasal analiz olmadan . geli§emez, olgunla§amaz. 

Azotun topraga niifuz edebilmesi ic;in iki yol vard1r : 
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Birincisi, bakterilerin iireme yoluyla. 'soylece toprak altmdaki blt
kilerin kokletinde ya§ayan bakteriler meydana gelir. Bu bakteriler ha
vadan azot alarak bile9ik hale getirirler. Bitkiler bivilince bu azot, kok
lerle beraber topragm altmda kahr . 

. Azot bile§imini saglayan ikinci yol da §im§ektir. ~iiil§ek atmosfer
den ge~tigi zaman bir miktar oksijenle azotu yekdigerine birle§tirir. 
Bu bile§ik azot sonra yagmur yoluyla tarlalara dii§er. Her sene tarla
larm kolayhkla elde ettigi bu bile§ik azotun miktan yakla§Ik olarak 
her «eyker>> (Bir ingiliz alan ol~iisii) i~in ii~ bin gramd1r. Bu da ii~ 
yiiz ntll sodyum nitrata tekabiil eder. 

Fakat zamanla bile§ik azot miktan kati gelmez olur. <;iinkii uzun 
zaman ekilen tarlalar, besleyici maddesi olan azotu kaybeder. Bu se
beple, ~ift~ilerin ziraat mevsimlerinde belli bir sure sonra ba§ka bir 
tarlada ~ah§tlklanm goriiriiz. Bu asrm en enteresan olaylanndan biri 
de -insanlarm ~ogalmas1yla yeryiiziiniin darald1g1, ziraatm ilerleme
si neticesinde azotun azald1g1 ve insanlarm yok!uk ve k1tllktan ko:r:k
tugu bir zamanda evet, boyle bitik bir devrede- atmosferden azot el
de etme gibi ' «U~iincii bir yol» ke§fetmi§ olmam1zd1r. Boyle bir hareket 
bu konuda sarfedilen ilk gayretti. Hatta insanoglu 3.000.000 beygir gii
ciinde biiyiik aletler kullanarak, fezada sun'i §iffi§ekler ~aktlrmak i~in 
birtak1m tecriibelere giri§ti. Ve neticede az da olsa bile§ik azot iiret
meyi ba§ardl. insanoglu bu tecriibeleri daha da geli§tirdi. Hatta ii~iin
cii bir yol buldu. 0 da, havamn giibre §eklinde bile§ik azot gaz1 yapl
mmda kullamlmasul1r. I§te bOylece insan denen varhk g1danm zaru
ri parvasml haz1rlad1. .. Eger bu par~a olmasayd1 ac;llktan oliirdii. Bu, 
diinya tarihinde dikkate §ayan bir hadisedir. Tarih boyunca ilk defa 
insan, besin buhramnm c;oziim yolunu ke§fedebilmi§tir. Ve boylece, 
yeryiiziiniin Sakinleri, kagmilmaSl imkans1z felaketlerin karaltllarm
dan uzakla§abildiler!! 

Kainattaki e§siz diizeni gosteren bir~ok omekler vard1r. Sahip ol
dugumuz ilimler gostermektedir ki;. §imdiye kadar ke§fedemedigimiz 
meselelerin c;oklugu yamnda ke§fedilenler cidden pek azd1r! Buna rag
men insanoglunun yaptlg1 ke§ifler yine de c;ok say1hr. ~ayet bu ilim
lerin bir katalogunu yapmaya kalkacak olsak, okuyucunun elinde bu
lunan bu kitaptan daha hacimli biiyiik ciltlere ihtiyac; duyanz. 

insanoglunun dili, Allah'm ayet ve nimetlerinden ne kadar bah
sederse etsin bitiremez gene de eksik kahr. Allah'm ayetlerini ne kadar . 
a~lklars~ a~Iklayallm Ve tefsiri iizerinde ne kadar durursak durallffi, 
neticede geregi §ekilde kavrayamadiglmizl, ancak <<baz1 §eyleri» alabil
digimizi anlanz. 
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Ger~ek §Udur ki, insanoglu i~in kainatm btittin ilimlerini ke§fet
mek mtimktin olsa, sonra §ahane yerlerde oturup btitiin ihtiya~lan en 
gtizel §ekilde kar§Ilansa hi~ bir zaman All~h'm nimetlerini sapp ttike
temezler. Delil olarak Allah'm ayeti kafi degil midir: 

<~Eger yerdeki btittin aga~lar kalem olsa, deniz de -arkasmdan ye
di deniz daha katllarak- - mtirekkep olsa, Allah'm kelimeleri yine tti
kenmez. Muhakkak Allah Aziz'dir, Hakim'dir.» (Lokman, 27) 

«De ki : Rabb1rmn sozlerini yazmak i~in denizler mtirekkep olsa, 
ve bir o kadarm1 da katsak, daha Rabb1rmn sozleri ttikenmeden deniz
ler ttikenirdi.» (Kehf, 109) 

I 

Kainatm bir safhasm1 inceleme f1rsat1 verilen herkes, bu ilahi ke-
limelerde mtibalaga olmadigml, ancak mevcud hakikatlarm ifade.Si ol
dugunu itiraf edecektir. 

Dine kar§l ~1kan gruplar, ge~en b6ltimlerde a~1klam1§ oldugumuz 
esrarengiz nizamlan, fevkalade hikmetleri ve kainatta mevcud olan 
kanunlan tamamen kabul ediyorlar. 

Ama bunlar ba§ka ttirlti izah yolunu se~iyorlar. Bir ba§ka §ekilde 
a~1khyorlar btittin bu ger~ekleri. Ashnda onlar bu ger~eklerden bula
caklan bir iz ve i§aret ile ytice Yaratlcmm varllgma dogru yollanmak 
istemiyorlar. Ya da yaparmyorlar. Ve btittin bunlarm dogrudan dogru
ya tesadtif eseri meydana geldigini savunuyorlar. 

I§te size Julian Hauxley'in birk~ ctimlesi : «Altl tane maymun 
daktilolann ba§ma otursalar ve milyonlarca sene tu§lara vursalar, yaz
diklan son kag1tlann baz1larmda Shakespeare'in §iirlerinden bir §iir 
bulmam1z gii~ olmayacaktlr! i§te, §U anda iizerinde bulundugumuz ka
inat da milyonlarca senedir «maddell i~inde cereyan eden kor ameli
yelerin neticesidir.>> 

Bu sozler, tek kelimeyle sa~mad1r. Elde ettigimiz btittin ilimler, 
bugtine kadar hi~ bir tesadtiftin kainat i~inde dtizenli bir• hadise do
gurdugunu kaydetmiyorlar. Evet birtakim tesadtifler ve onlarm so
nu~lanm biliyoruz. ~oyle ki, rtizgar estigi zaman ccdollenme zerrecik
leri» k1rm1zl gillden beyaz gtile dogru savrulurlar. Boylece san bir gtil 
meydana gelir. Bu tesadtifler, bizim esas meselemiz i~in istisnai, ctiz'i 
bir izahtan ba§ka bir ·§ey degildir. Zira yerytiztindeki gtiller, varhklan
m bu teselstil sayesinde devam ettirirler. Fakat bu gtiliin kainatla olan 
mtidhi§ irtibatlm tesadiifi bir rtizgar esmesiyle izah etmek hi~ bir za
man mtimktin degildir. Bu gtil, san bir gtil haline gelmi§tir. Ama ken
di k.endine gtil oluvermemi§tir! <<Tesadtif kanununun» terminolojisin
deki ctiz'i ve istisnai hakikatlarla kainatl izaha kalki§acak olursak 
yanl1§ hareket etmi§ oluruz. 
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Profesor Edwin Koenly §6yle diyor : 
c~H!lyatm varhgmi 'tesaduflere' baglamak, matbaada meydana ge

len rastgele patlamalardan hacimli buyuk bir lugat beklememize ben
zer.» Denilebilir ki, kainatl tesaduf kanunlanyla izaha kalki§mamn 
echo§ bir soz» olmad1g1 aksine bunun, Sir James Jeans'in dedigi gibi 
CGMatematiksel tesaduf kanunlanna» uygun oldugu soylenebilir. 

Amerika'll bir bilgin §6yle diyor : 
ccTesaduf nazariyesi · bir hipotez degildir. Ancak yuksek matema

tiksel bir nazariyedir. Bu nazariye, henuz kat'i bilgi edinilemeyen me
seleler uzerinde mutalaa yiirutiir. Herhangi bir hadisenin meydana 
geli§ini ve neticesini inceleyecek ve dogruyla egri arasm1 ay1racak ke
sin kanunlara sahiptir. Ve bu hadisenin tesaduf yoluyla ne dereceye 
kadar mumkun olabilecegini bildirir. 

~ayet maddenin kainatta kendi kendine meydana geldigini kabul 
edecek olursak ... Aym §ekilde maddenin bir araya geli§inin ve butun 
faaliyetlerinin kendiliginden oluverdigini farzedecek olursak, -ki ben 
bu hipotezleri oturtacak herhangi bir temel bulam1yorum- evet bu 
durumda kainatl gene de izah edemeyiz. 'Qiinku diger tesadufler yo
lumuza dikiliyorlar. Ne kotu talihimiz var ki, matematikten ald1g-J.m1z 
pahah cctesaduf niiktesi», bugiinku kainatm varllgml tesaduf kanun
lanna baglayan butun riyazi imkanlan bizzat kendisi bertaraf etme·k
tedir. 

ilim, kainatm hacmini ve ya§lm ke§fedebilmi§tir. Fakat bugun 
modern ilim kainatm varllgm1 matematiksel tesaduf kanunlanna bag
lamak i~in hacim ve ya§ meselesinde yeter{ kadar a~1khk gostermemi§
tir. 

A§ag1daki misalden, tesaduf kanunu hakkmda bir §eyler anlaya
biliriz : 

ccBirden ona kadar numaralanmi§, aym buyuklukte on tane mar~ 
ka allmz, cebinize koyarak iyice kan§tmmz. Markalan her ah§tan son
ra tekrar cebinize koymak suretiyle birden ona kadar, s1ras1yla alma
ya ~ah§lmz. ilk once bir numaray1 ~ekme ihtimali onda birdir. Bir ile 
iki rakammm ardarda ~ekilme oram yuzde birdir. Bir iki ve u~ numa
rah markalan cebinizden ~ekme §ansm1z ise binde bire dii§er. Dart nu
maraYl da Have edersek isabet §ans1 onbinde birden ona kadar butiin 
markalan s1ra ile ~ekebilme ihtimali on milyarda bir oranmdad1r. 

'Bu misali veren me§hur Amerika'll bilgin A. Cressy Morrison'dur. 
Yazar sozlerine §6yle devam ediyor : 

crBu basit ornegi vermekten maksad1m1z, tesaduf kaf§Ismda ra
kamlann korkun~ bir §ekilde nas1l artt1gm1 gostermektir.>> 

Tefsir, C. IX. F. 299 
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·~imdi kainatm durumunu du:~iinelim. ~ayet biitiin bunlar tesa
diiflere bagh olsayd1, matematiksel tesadiif kanunlarma gore acaba 
bu olu§um ka~ seneye mal olurdu? 

Varhklar «canh hiicrelerden» meydana gelir. Ve bu hiicreler ~ok 
kii~iik bir bile§ik durumundad1rlar. Aym zamanda son derece girift 
bir yap1ya da sahiptirler. Bunlan «Cydology» denilen ozel bir ilim da-
11 inceler. Hiicrede bulunan maddelerden biri de «protein» dir. Protein 
be§ elementten meydana gelmi§ kimyevi bir bile§iktir. Bu elementler 
de §Unlardir: Karbon, Hidrojen, Azot, Oksijen ve Ktiktirtttir. Bir pro
tein molekiilti, bu elementlerden k1rk bin atomu ihtiva eder. 

Kainatta ytizden fazla kimyevi element vard1r. Her biri de kena
ra sa~1lm1§ vaziyettedir. Bu elementlerin terkibinde bulunan hangi 
oran «tesadiif kanunlarma» uygun dti§ebilir? Be§ element gibi btiytik 
bir rakamm bir «protein molektilii ll meydana getirmek i~in tesadiifen 
birle§meleri mtimkiin mtidtir?! 

Biz tesadtife bagh yiiksek matematik ka.nunlan yoluyla bir pro
tein molektiltinii meydana getirmek i~in muhta~ oldugumuz madde
nin akla ve hayale s1gmayan miktanm belki bulabiliriz. Aynca bu 
ameliyenin alacag1 zamam da hesab etmek imkan dahilindedir. 

Nitekim me§hur isvi~re'li bilgin Charles Jugingway, riyazi yollar
da muhta~ oldugumuz bu madde miktanm hesablamaya ~ah§rnl§ ve 
bir protein maddesinin olu§umu i~in gerekli olan madde sagland1g1 
takdirde, tesadiif yoluyla bu olu§urnun 1le§ekktil edebilmesi i~in on bin 
yiiz altmi§da bir ihtimal oldugunu bulrnu§tur. Bu rakam1 da a~Ikla

mamiz gerekirse laz1m olan madde sagland1g1 takdirde ortaya ~Ika
cak ihtimal, 160 kere 10 x 10 rakam1yla ifade edilebilir ki, '10 rakaml
mn arkasma Siralayacagimlz bu 160 s1fm belirtecek bir rakam yoktur 
heniiz yerytiztinde. 

Bir protein molekiiltintin bir tesadiif eseri olarak husule gelebil
mesi i~in, kainatm diger boltiinlerinde mevcud olan maddeden milyar 
kere fazla maddeye ihtiya~ vard1r. Ta ~i hareket ve faaliyet saglana
bilsin. 

Bu ameliyenin te'mini i~in sarfedecegimiz zamana gelince, o da 
10 rakammm sonuna 245 adet s1f1r koymakla ifade edilebilir. (10243 ) 

· Yani on senenin online 243 adet s1f1r konduktan sonra ortaya ~Ika

cak sene zarfmda ba§anh bir ameliye yapmak ihtimal dahilindedir. 
- Bir protein molekiilti, «zincirleme•> olarak «amino acids» ameliye

leri neticesinde meydana gelir. Bu ameliyenin en tehlikeli taraf1, hal- . 
kalarm birbin ile kan§mas1d1r. ~ayet halkalar ba§ka §ekilde toplana
cak olsa oldtiriicii bir zehir olur. Halbuki kendisi bir hayat iksiridir. 
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Profesor «G. B. Leathes)) bu halkalarm yakla§Ik olarak 10 iizeri 48 
§ekilde toplamp birle§ebilecegi neticesine vanyor. Ve §oyle diyor: 

«Bu halkalarm bOyle miikemmel bir §ekilde tesadiifen bir araya 
gelmesi imkans1zd1r. Daha once belirttigimiz be§ elementten sinesinde 
40.000 atom bannd1ran bir protein molekiiliiniin te'mini tesadiifen hi\! 
mi hie miimkiin degildir.>> 

Aynca okuyuculanm1za ac1klamamiz gereken bir husl1s daha var
dlr. 0 da matematiksel ihtima.l kanunlanmn ortaya 91kardig1 netice
ler, mutlak olmas1 gereken neticeler de degildir. Soyledigimiz §eyler 
yerine gelince, bu neticeler ortaya 91kacak demek degil, sadece soyle
nilen ortam ve miiddet icinde olmas1 muhtemeldir. Ama kat'i degil. 
Olabilir ki bu ameliye esnasmda bilinmeyen bir §ey 91kar ve ameliye
yi kokten imkansizla§tirabilir. 

Protein molekillii kimyevi bir varhga sahibtir. Ama hiicrenin bir 
parcas1 durumuna gelmeyince hayatiyetinden bahsedilemez. 'i§te ha
yata bundan sonra ba§lar ... Bu realite, konumuza \!Ok miihim bir sual 
tevcih ediyor: Protein molekiilii hiicre haline geldigi zaman ona SI

cakllk nereden geliyor? Materyalist muanzlanm1z ciltlerce eser yazsa
lar bu suali cevablandirainazlar. 

A91k~a goriiliiyor ki; muanzlarmuzm matematiksel ihtimaller ka
nununun gerisine s1gmarak ileri siirdiikleri ac1klama §ekli, biitiiniiyle . 
hiicreyi de icine alm1yor. Yalmz ve yalmz hiicrenin cok kiiciik bir bo
liimii i9ine allyor. 0 da sadece hiicredeki protein klSffildir. Halbuki bu 
en kuvvetli mikroskopla dahi goriilemeyecek kadar kii~iiktiir. Her bi
rimiz ya§arken viicudumuzda degil protein, hiicrelerden bile milyon
larcasmi ta§lnz. 

Frans1z bilgini (\Le Comte de Nouyn bu konu etrafmdaki degerli 
ara§tlrmasmda, hiilasa olarak §oyle der : 

«Bir proteini elde etmek icin; 
Zaman, madde miktan ve sonsuza uzanan feza gibi boyle bir im

kamn varllgma medar say1lan §eyler, bugiinkii maddenin ve fezamn 
varhgmdan ve yeryiiziindeki hayatm olu§um miiddetinden daha faz
ladlr.ll Yazar §oyle devam ediyor: «Ameliyemizde muhta\! oldugumuz 
bu degerlerin hacmini, cagda§ modern insanm on plana ald1g1 aklm 
hududlan ve tahayyiilati cercevesinde degerlendirmek miimkiin degil
dir. iddia ettigimiz neviden bir hadisenin tesadiifen meydana geliver
mesi i~in, cemberinde l§lgm 10 uzeri 82 l§lk ylh yiiriidiigii bir kainat
ta ihtiyac duyanz. Yani 10 rakammm online 82 srf1r koyrilak suretiyle 
elde ettigimiz l§lk y11I! ! Bu hacim, bugiin diinyam1zda mevcud olan 
l§lk hacminden cok daha fazlad1r. Diinyam1zdan ~ok uzaklarda bulu-
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nan Yildiz kfunelerinin l§Igl, bize milyonlarca l§Ik y1lmda ula§makta
dlr. Binaenaleyh, Einstein'in kainatm geni§ligi konusunda ortaya at
tlgi du§unce, faraziye olarak ileri suriilen bu ameliye ile asla bagda§
mamaktadir.» 

Ancak bu farazi ameliyeye bagh olarak, bir an i<;in var oldugunu 
kabul ettigimiz farazi maddeyi, gene farazi bir alemde, 10 rakammm 
online 243 s1f1r koymakla elde ettigimiz seneye ula§mak i<;in, saniyede 
be§ yuz trilyon h1zla harekete ge<;irecek olursak yuklu bir protein mo
lekiiluniin varhg1 imkan dahiline girebilir. 

Bu hususta «Le Comde de Nouy» §6yle diyor: 
ccDU.nyamizm, milyarlarca seneyi a§an bir zaman <;er<;evesinde 

meydana geldigini unutmayahm. Hayatta -ne §ekilde olursa olsun
bir milyar sene oncesi var olmu§tur. 0 zaman da yerkur~ sogumu§ bu
Iunuyordu. 

Bilginler kainatm ya§ml ogrenmek i<;in <;ok <;ah§tllar.: Bu sahada 
yap1lan ara§tirmalar dunyam1zm be§ trilyon seneden beri mevcud ol
dugunu gostermi§tir. Bu sure matematiksel lhtimal kanunlarma gor'e 
bir protein molekiilunun meydana gelebilmesi i<;in gerekli zamana go
re cidden <;ok azd1r. -

Hayat kaynag1 dunyam1zm ya§ml kat'iyyete yakm biliyoruz. Dun
yarmz, bilginlerin soylediklerine gore giine§in bir par<;as1d1r. Giine§le 
diger buyiik Yildizlar arasmda meydana gel en §iddetli <;arpi§malar . ne~ 
ticesinde gune§ten kopmu§tur. l§te ta o zamandan beri gune§, feza
~a cehennemi bir ate§ par<;as1 olarak donmektedir. Yuzeyindeki §id
detli s1cakhk yuzunden hayatm mevcudiyeti imkans1zd1r. Nihayet asir
lar sonra yerkure sogumaya ba§llyor. Donuyor ve katila§Iyor. Ve ni-
hayet hayat i<;in elveri§li bir duruma geliyor. - · 

Kainatm ya§lm da muhtelif yollardan ogrenebiliriz. Bunun bildi
gimiz en iyi yolu, ancak radyoaktif elementlerin ke§finden sonra ·og
renmi§ bulunuyoruz. Radyoaktif maddeler belirli bir ol<;U. da.hilinde 
par<;alamrlar ve bu parc;alanma esnasmda birtak1m atomlanm kaybe-
derler ve bir muddet sonra bu par<;lanma da son bulur. · 

Radyoaktif inadde ne§reden elementlerden birisi de uranyumdur. 
Uran¥Umun radyoaktif par<;alanmas1 sonucu belirli bir miktarda kur
§Un meydana gelir ve bunun oram da bellidir. 

Bu oran, §artlar ne §ekilde olursa olsun, siCakhk hangi derecede 
bulunursa bulunsun kat'iyyen degi§mez. Bu sebeple; uranyumun km; 

. §Una doni.i§me h1z1 belli ve sabittir, dedigimiz zaman isabet etmi§ olu
ruz. 

, Bir<;ok dag ve tepelerde uranyum madeni gormek mumkiindqr. 
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Hem bu· maden dagdan ayn da te§ekkiil etmi§ degildir. Yeryiizii don.: 
maya ba§lad1g1 zaman bu uranyum madenleri de onun ic;inde donmu§
tu ... 

Aynca yine maden kaynaklarmda uranyumdan parc;alarum§ olan 
kur§unun dl§mda kUr§U~ bulmak mumkiindiir. Ancak biitiin bu kur
§Unlarm, · uranyumdan parc;alanarak te§ekkiil ettigini soylemek dog
ru olmaz. · 

Bunun sebebini §U ~ekilde izft.h edebiliriz; uranyumun par~alan
masl neticesinde meydana gelen kur§un, normal kUr§undan daha ha
fiftir. Bu basit kaideye dayanarak bir kur§unun uranyumun analizi ne
ticesinde meydana gelen kur§un mu, yoksa normal bir kuqun parc;as1 
m1 oldugunu kesinlikle ta'yin edebiliriz. i§te buradan uranyumun par
c;alanmasi ameliyesinin ne kadar zaman ald1gm1 hesaplayabiliriz. <;iin
kii uranyum, diinyanm sogudugu giinden beri varhgm1 devam ettir
mektedir. Aym zamanda dagm sogudugu zamam da bu yolla hesap
layabiliriz. 

Tecriibeler isbat etmektedir ki, ilmi belgelere gore diinyamn en 
eski daglanmn sogumasmdan, zamamm1za kadar 1.400 milyon sene 
gec;mi§tir. Bizden baz1lan diinyanm ya§mm, bu daglarm ya§mdan bir 
veya iki misli fazla oldugunu zannediyorlar. Fakat ilmi tecriibeler, 
bu gerc;ek di§I zanlan tamamen ortadan kald1rmaktad1r. Profesor Sul
livan «Normal bir dii§iinii§le, yakla§Ik olarak diinyanm ya§ml bir 
milyar sene olarak gosteriyor.» 

Bayag1 maddenin ruhsuz oldugunu, bir protein molekiiliiniin ora
da tesadiifen meydana gelebilmesi ic;in milyonlarca seneye ihtiyac; du
yuldugunu ogrendikten sonra, §imdi dii§iinelim bakahm, bu k1sa ~a

man zarfmda milyonlarca hayvan ve iki yiiz bini a§km nebat nev'i 
nas1l meydana geldi? Bu hayvan nevileri arasmda §U insan dedigi
miz e§siz yaratik nas11 c;1kti? Tahminlere dayanan tekamiil nazariye
sini biitiin cepheleriyle tamd1ktan sonra bu tiirlii inanc;lara nas1l olu
yor da saplamhyor anlayamiyorum, fakat tekamiil nazariyesinin iize
rine oturdugu «tahmini degi§iklikler>> i matematikc;i, ccPatau» hesap
layarak §6yle bir neticeye varrm§tlr : ccBir cinsin tamamen degi§mesi 
bir milyon nesli ic;ihe ahr.» _ 

Atm en biiyiik ceddi oldugu iddia edilen kopegi dii§iinelim ... Ma
tematikc;i Patau'nun soziine gore kopek, kac; sene sonra at §ekline 
girecektir. 

Amerika'll fizyoloji bilgini. ~Marlin B. Keridir)) ne kadar dogru 
soyliiyor : 

0 

((Tesadiif yoluyla yaratllmi§ olma durumu ic;in gerekli olan sebep-



4766 iBN KESiR (Ciiz: 15; SQre: 17 

leri te'min ~ebilecek riyazi imkan, en saglam bir nisbet ir;inde dahl 
«hi~ bir §eY'' gibidir, s1f1rd1r.>> 

Tesadufi yaratll~ fikrinin bayag1 ve ~tirtikluk derecesini at;Ikla
yallm derken bahsi biraz uzatm1§ bulunuyoruz. Gerr;ekten ben, protein 
molektilunun ve atomun tesadtifen var olu§unun imkans1zhg1 husu
sunda §tiphe ediyor degilim. Kainattaki maddi ameliyelerin kapsadl
gl uzun zaman r;err;evesi hakkmdaki faraziyelerimiz ne kadar ~ogahr
sa r;ogalsm, kainatm esrar ve gizliliklerini dti§tinen akhnnz hi~ bir 
zaman tesaduflerin meyvesi olamaz. Bu tesadtifi yaratlll§ nazariyesi 
sadece matematiksel tesadtif ·kanunlarmm l§lgl altmda imkansizla§
miyor. Aym zamanda mantlk olr;Ulerine de ters dti§tiyor, uymuyor. 

Su veya kahve ile dolu bir bardak yere dti§ttigu zaman yerde dtin
ya haritas1 r;izecegini iddia eden bir kirnsenin bu soztinden daha sa~
ma bir soz olabilir mi? Biz bu adama §oyle bir sualde bulunabiliriz : 
Alt1nnzdaki bu topraktan do§ek, yerr;ekimi, bardak, su ve e~iz ahenk 
ve insicam nereden gelmi§tir? 

Biyoloji bilgini Haeckl: «Bana hava, su, kimyasal maddeler ve 
yeteri kadar zaman verin insan yaratay1m>> diyor. Fakat Haeckl, mad
deye ve maddi §ekillere muhtar; oldugunu belirtmekle, unutarak veya. 
bilmemezlikten gelerek k~ndi kendini yalanlamaktadlr. 

Bu konuda A. Cressy Morrison §6yle diyor : 
«Fakat Haeckl, genleri ve hayah hesaba katmann§tlr. Haeckl, in

san yaratabilmek i~in -§ayet gucu yetseydi-- gortilmeyen bunca 
atomlan ve genleri bulmak, dtizene koymak ve bunlara hayat ver
mek mecburiyetinde idi. Hatta bu . durumda bile o, neticede -bire 
oranla milyonlarla ifade edebilecek bir kesinlikle- ancak benzeri bu
lunmayan bir canavar meydana getirmi§ olacaktl. «Haeckl» buttin 
bunlan ba§arabil.seydi, ba§anlan i§in bir tesadtif eseri degil, aklmm 
mah.sulu oldugunu soyleyecekti. 

Bu bahsimizi Amerika'h tabiat bilgini Jorje iril'in sozleriyle bi
tirelim: 

ccKainatm kendi kendini yaratmas1 mtimktin olsayd1, bu §U de
mek olurdu : Kainat, halikin vas1flanyla muttas1ftlr. Bu durumda 

'kainatm ilah olduguna inanmak mecburiyetinde kahrd1k... Boylece 
ilahm mevcudiyetini kabul ederdik. Fakat ilah1m1z r;ok tuhaf olurdu; 
aym anda hem maddi hem de gaybi bir ilah! ~ahsen ben, maddi ale
mi yaratan ilaha inanmak isterim. <;iinkti o, bu kainatm bir parr;as1 
degildir, oyle §eylere inanarak gUlling duruma dti§mek §Oyle dursun; 
bilakis o, bu kainatm hakimi, idarecisi ve yoneticisidir.>> (Vahidud
din Han, ilmin l§Igmda islam, 121-163) 
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Atomlarm Diinyas1 
Varllgm bilmek ne hacet ktire-i alem ile? 
Yeter isbatma halkettigi bir zerre bile ... 

4767 

Evet, kainatta bulunan her ~ey O'nu anar, O'na hamdeder, O'nu 
tesbih eder. Bu harekete katllmayan hie; bir varllk gosteremezsiniz. 
Her ~eyde 0 , her yerde de O'nun tecellisi. Kainatm en ktic;tik zerre
sinden tutun da, en btiytik kehke~anlara kadar. Ne ak1l almaz bir te
celli htiktim stirmektedir ya Rabbi? 

~air haks1z rmdu? : 
«Hur~id-i ezelden nas1l ister ki haberdar 
Olsun, daha bir zerreyi derketmiyen efkar.n 

Dediyse? Gerc;ekten de oyle degil midir? Atomlarm derinligine dah
yorsunuz, bir zerreyi milyarlarca defa btiytitiiyorsunuz, kar~1mza 

koca bir alem <;1k1yor. Ak1l ermeyecek kadar mtidhi~, muntazam ve 
acayib bir alem ic;i hava ile dolu bir ytikstigti allyorsunuz, bir de ba
klyorsunuz ki, ic;inde 25 milyar kere milyon (Les Atommes et les eto
iles, 12) atom s1ralanm1~ ve gizli bir gergef dokumaktadir. Bir ato
mun c;ap1 milimetrenin on milyonda biri kadar. Kainat nizamma ba
kmiz. Rabb1m ne kadar itinah yerle~tirmi§ her ~eyi. <;ap1 milimetre~ 
nin on milyonda biri kadar alan atom elde etmek ic;in ytiz bin tane 
elektronu yan yana getirmemiz gerekecek (Aym . eser, 12) . Buyurun 
i§te size. Allah'1m bu hayretler alemine bizi neden boyle kudretsiz 
yolladm? ... Bunlan okuyunca akllm1zm ba§Irnizdan f1rlamamas1, yu
regimizin hoplamamas1 imkans1z. insan bunu bir ttirlti kabule yana
§arniyor. Bir ytikstigtin i\!ini dolduran havada 25 milyar kere milyon 
milimetrenin on milyonda biri kadar olan atom bulunsun. Sonra da 
bir atomu elde etmek i\!in ytiz bin tane elektronu yan yana getir
mek mecburiyetinde olahm. ~airin soyledigini tekrarlamaktan ba~ka 
bir ~ey gelmez elimizden : 

<<Allah1 ne yolda etsem inkar 
ikrar <;Ikar neticesi kar.>> 
~imdi mevzuumuzun derinliklerine dalabiliriz. Gerc;ekten nereye 

dalaca~z? Milyarlarm tisttindeki cisimlerin bagrma m1? Ne gezer, sa
dece zerrelerin kalbine gomtiltiyoruz. Bir as1r once boyle bir §eyden 
soz etseydik, imans1z Pozitivistler hig utanmadan almrmza ((deli, gil
gmn yaftasm1 yap1§tlnrlard1. Atomlarm omrtine gore daha dun de
mek olan VII. as1rda Mirac'a g1ktlgm1 bildiren Allah elgisine <<sag
mahyorsun» diyen putperest mti§rikten tutun da, gtintimtizde bile 
bunu islam'm almnda bir ((leken olarak goren Batl taklit<;isi sahte 
ayd1mm1za, kor kafasma, sap1k t1~1ma bir ttirlti s1gd1ramayan rna-
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teryalistin.e kadar hepsi saniyede 50.000 kilometre hlzla donen elek
tronlan (Aynl eser, 15) i§itince kiistahllklarmm derecesini anlaya-

. bilirler mi. bilmem. Daha §imdiden Apollo ara~larmm h1zmm saatta 
zaman zaman 40.000 kilometreyi buldugunu goren bizim neslimiz de 
acaba §irkin o korkun~ karanhklanna dahp bocalamaga devam ede
cek midir? Yoksa her •§eyi yaratan Allah'm huzurunda ba'§Im iki eli
nin arasma ahp, fery!d ederek goz ya·§l ~aglayam halindeki gozle
riyle secdeye mi kapanacaktlr? Ne yaz1k ki, yar1m as1rd1r bizl blzden 
uzakla§tlranlarm egltim sisteminde boyle bir nesilden soz etmek ~ok 
ac!yib olacaktlr. Ama Rabb1m1za o kadar §iikredelim ki, bunca nimet
ler yanmda bize o neslin onciilerini de g6sterme ihsamm bah§ettir
di. · «Surda a~1lan gedikten» fetih kahramanlan birer birer yol ah
ycrlar. Meydana bizim sancag1m1zm ~ekilecegi mutlu giinler de pek 
uzakta degildir samnm. Atomlarm diinyasma dalarken, akl1m1za iL. 
olarak atomlann nasll bir yaplya sahip oldugu meselesi gelecektir. 
Atomun yap1sm1 k1saca §Oyle izah edebiliriz. Her atomun ortasmda 
proton ve notronlardan miite§ekkil bir ~ekirdek vard1r. Bu ~ekirdegin 
etrafmda saniyede ortalama 50.u00 kilometre h1zla donen elektronlar 
· yer ahr. Atomun ~ekirdegini meydana getiren protonlar ( +) yani 
pozitif yiikliidiir. Notronlar ise hi~ elektrik ta§Imazlar. Qekirdegin et-
ra:fmda donen elektronlar ise (-) negatif yiikliidiir. Atom, bizim 
diinyam1zm kiit;iik bir niimunesidir. Atomun c;ekirdegini giine§e, elek
tronlanm da ge~egenlere benzetmek miimkiindiir. 

Pierre Rousseau diyor ki : «§imdi bu atomlarm biiyiikliiklerini 
merak ediyorsunuz. Eger size bir atomun ~apmm yakla§lk olarak mi
limetrenin on milyonda biri kadar oldugunu soylersem, bu size belki · 
de hi~ bir §ey ifade etmeyecektir. Oyle ise §U madeni paraya bakl
mz; bunun kahnhgm1 elde etmek i~in on milyon atomu u~ uca s1ra- . 
lamak la~rmd1r. t~i hawa ile . dolu bir yiiksiikte 25 milyar kere mil
yon atom mevcuddu~ ... Fakat size milyardan bahsediyorum ve belki 
bu rakp.;rmn b~ydkiiigiinii tasavvur edemiyorsunuz degil mi? Farzedi
niz ki/ 1880 y1h11da ya§ayan ecdad1m1z 25 milyar kere milyon frank
Ilk muazzam I bir servete malik olsun. Eger ecdad1mz, saniyede 417 

· milyon frankhk bir israt yapsalard1, bu servetin, bundan ancak yir
mi sene sonra yani 1900 da tiikendigin! gorecektiniz. Eger 25 milyar 
kere milyon atom yan yana dizilebilse idi, boylece diinyamn etrafi
m altmi§ defa sarabilecek uzunlukta bir zincir elde edilecekti. . 

En kuvvetli mikroskoplanm1zla bir milimetrenin be§ binde birin
den kii~iik cisimleri goremiyoruz. Halbulri milimetrenin be§ binde .biri, 
bir' atoma nazaran muazzam bir uzunluktur. Bir atomu bir pire bii-

lsra 

yiil 
sirr 
eto 

nir 
sa' 
me 
yii 
tu:t 
bu 
lirr 
bil 
17. 
ta1 
yu 
tru 

ele 

hi: 
bil 
ku 
t~, 
va 

da 
ke 
ic;1 
biJ 
lel 
ic;i 
m! 



lsra, 44) HADlSLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFS1R1 4769 

yuklugunde kabul ederseniz; mikroskopta gori.ilebilen en ku~uk ci
sim, bir ~oban kopegi buyi.iklugunde olacakttr.» (Les Atomme.; et les 
etolles, 13) 

Bu ad.yib hilkaHaki zerrelerden Yarat1cmm sonsuz kudretini tek· 
r~r if~de etmeye bilmem luzftm var m1? 

· ~imdi atomun b61Umlerini inceleyelim. 
1 - <;ekirdek : Proton ve Notronlar 
Bir sihlrb~z sopas1 ile bir gram radyumu, atomlardan her biri

nin ~ap1 1 santimetre olacak kadar buyuttu~umuzu blr an i~ln ta
savvur edelim. Bizi devler diy~nna ge~irecek olan bOyle bir buviit
menin hayret verici neticeleri ne olacaktlr? Bir mikrop, 300 metre 
yi.iksekligindeki Eyfel kulesi ces~metini alacak ve bir adamm, Ay't 
tutabilmesi i~in ba§ka birinin omuzuna ~1kmas1 k~fi gelecektir. Hal
buki bu muazzam bi.iyutmeye ragmen ~ekirdekler ancak 1/1.000 mi
limetre ~apmda olacaktlr. <;ekirdegi gozle gori.ilebilir bir hale getire
bilmek ic;:in sihirb~z sopamtzm bir bi.iyutme daha yaparak boyumuzu 
17.000.000 kilometreye ~lkarmasl ve boylece di.inya ile adeta bir kum 
tanesi gibi oynayabilmemizi te'min etmesi laztm gelecektir. i§te rad
yum atomlanm seyreden boyle muazzam bir dev haline geldigimizi 
tasavvur edelim (Science et la vie : 614/64.). 

2 - Elektronlar 

Elektrona gelince, o da bir hayretler ve muammalar Ulkesidir. Bir 
elektronun ~apt milimetrenin sadece bir milyarda dordu kadardtr. 

Thomson, elektronlarm saniyede 50.000 kilometreye yakm bir 
htzla hareket ettiklerini, hepsinin birbirinin · aym olduklanm ve bir
birinin ki.itlesinin, bilinen en hafif atomun, yani hidrojen atomunun 
kutlesinden a§~l yukan 1840 defa daha ki.i~i.ik oldugunu buldu. Hat
t~. enerjisi hesaplanarak elektronun buyi.iklugu hakkmda bir fikre 
varmak da mumkun oldu. 

Bu ~apt ifade etmek ic;:in ku~iikliik mikyasmda birka~ basamak 
daha inmek ve atom ~apmi yiizbin par~aya bolmek laztmdtr. Bir atom, 
kendi ba§ma biiyi.ik de~ildir, fakat bir atom geni§ligini elde etmek 
i~in yuz bin elektronu yan yana diizmelidir. Ayasofyamn kubbesini 
bir atom farz ediniz, buna gore bii" elektron ancak pertavstzla gorii
lebilen 0,2 milimetre ~apli bir ·ioz zerresinden ibaret olacaktlr. Atom 
i~i bo§ bir kiire olsaydt; ·bu. kiireyi doldurmak i9in, i~ine 1.000.000.000 
milyar elektron koymak laztm gelecektir (Etraftmtzdaki Kainat, 36.) . 

. Son derece ku~iik olan elektronun, agtrllgt da tabii olarak kii~iik
li.igu ile mutenasib olacak~tr. Hidrojen atomunun agtrhgmt takribi 
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olarak 1840 da biri kadar olan bu ag1rllk gram cinsinden, kavran
masi gii~ olan a§ag1daki say1 ile ifade edilir : 

0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 9 
Belki de bu ag1rhgm, bir gram ag1rlrga nisbetle ne demek oldu

gunu ogrenmek istiyorsunuz. Be§ gramhk bir ag1rllgm diinyamn agir
ligma nisbeti ne ise, bu ag1rhgm bir gramm ag1rhgma nisbeti de i§te 
odur! Her saniyede bu elektronlarm 6 milyar kere milyan yiiz mum
luk elektrik lambamzm telinden ge~mektedir. 

Dahas1 da var : Biliyorsunuz ki elektron adi bir mermi degil, elek
trikli bir mermidir. Bu sebepten bu merminin ne kadar elektrik yiikii 
ta§ldlgml da soylemek gerekir. 

Bu yiik 90k bilyiik degildir; takribi olarak bir miliamperin on 
milyarda biri §iddetindeki bir elektrik ak1mmm milyonda bir sani
yede ta§1d1g1 elektrik miktarma e§ittir. 

Rutherford'un atomu kii9iik mikyasta, 9ap1 milimetrenin on mil
yonda birinden biiyiik olmayan bir giine§ sistemi gibiydi. Bu siste
min giine§i, yani atomun ~ekirdegi biitiin atomdan · on bin defa daha 
kii~iiktiir. Demek ki ¥ekirdek, milimetrenin yiiz milyarda biri 9apm
da kil9uciik bir bilye olarak kabul edilebilir. 

Elektronun kiitlesi, ~ekirdegin kiitlesi yamnda tamamen ihmal edi
lebilecek kadar kii9iik oldugundan denilebilir ki; biitiin kiitle, , atomun 
biitiin maddesi ~ekirdek i9inde toplanmi§tlr. Milimetrenin on milyon
da biri geni§ligindeki bu atomda, madde olan k1smm bundan on bin 
defa daha kii9iik olu§u ne kadar hayret verici bir keyfiyettir. 

Madem ki viicudumuz yan yana dizilmi§ atomlardan miite§ekkil-. 
dir. 0 hal<;le biz, bo§luk i9inde yiizen .son derece kii9iik maddi par9a
c1klardan ba§ka bir §ey degiliz; i§te bizi §a§Irtan bir keyfiyet ... Pro
fesor Joliet Curie bizi te'min ediyor ki; eger viicudumuzun atomlanm, 
~ekirdekleJi arasmda bo§luk kalmayacak kadar siki§tirabilseydik, vil
cudumuz mercekle gii~liikle goriilebilir bir toz zerresine miincer ola
caktl, fakat bu toz zerresi tabii yine yetmi§ iki kilo ag1rhgmda ola
caktl. 

3 -- Molekiiller 

Molekiiller ~ok kii9iiktiir. Qaplan milimetrenin on milyonda biriy
le ifade edilir. Kii~iik oldugu gibi say1Ia~1 da fevkalade bilyiiktiir. Ya
nm litre suda her birinin ag1rll~ 3.2 x 1023 gram olan 16"3 molekiil var
dir. Eger bu molekiiller yan yana dizilirse, arz1 iki yiiz milyon kere do
la§an bir zincir te§kil eder. Eger bu kadar suyu arzm kara yiiziine ya
yilabilmi§ kii9iiciik tchum gibi farz ederek bunlan karalara serpmi§ 
olsak, arz ·yuziiniin kara pan;asmm beher santimetre karesine 16 mil-
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yonu isabet eden butun tohumlar bir araya getirilinc·e ancak yanm 
litre te§kil eder. 

Molekiiller buyiik h1zlarla hareket ederler; alelade bir oda i~inde
ki adi havada ortalama molekiil h1z1 saniyede 450 metre kadard1r. Bir 
mermi h1zma yakm olan bu h1z, ses h1zmdan epey biiy'iiktur. 

Yiiksek s1cakllkta molekullerin h1zlan artar; bir kazandaki buhar 
molekullerinin h1z1 saniyede 1000 metreyi bulur. Her nefes all§lmlzda 
vucudumuza milyon kere milyon molekiil girmekte 'olup, bunlarm ci
gerlerimiz cidarlanm dovmesi di§ardaki hava molekullerinin gogusle
rimizi doverek ~oktiirmesine kar§l koyar. Diger bir misal, bir lokomo
tif silindiri i~indeki piston her saniyede say1s1 14 x 1028 kadar ve her bi
ri saniyede 800 metre h1zla hareket eden molekuller tarafmdan bom
bardiman edilmektedir; sonsuz dereceden saytdaki bu ku~iik mermile
rin pistona tatbik ettikleri kuvvet pistonu silindir i~inde hareket etti
rir ve tren de bu suretle hareket etm~ ol ur. 

Bir gaz1 her istikamette hareket eden ve arasmt birbirine ~arpan 
bir mermi saganagma benzetebiliriz. Normal havada her molekiil, di
ger bir molekiile saniyede 3 ~000 milyon defa ~arpar ve muteakib ~arp
malar arasmda 1/6.400 milimetrelik mesafe allr. Bir gaz1 yogunlu~u 
artmak uzere Slkl§tlnnakla belirli bir mekanda daha ~ok molekiil si
kl§tlnlmi§ olur, boylece ~arpmalar daha ~abuk olur ve bu ~arpmalar 
arasmda molekuller daha k1sa mesafeler ahrlar. (Etraf1m1zdaki Ka
inat, 117.). 

4 - Radyoaktivite 

ccYarmm ilmi nedir? Gayet muthi§ ... 
Maddenin kudret-i zerriyesi ugra§tlgl i§. 
0 yaman kudrete hakim olsam diyerek 
'Sarfedip durmada bir~ok kafa binlerce emek. 
Ona yiikseldi mi artlk degi§ir ruy-i zemin 
!Q'iinku bir damla komiirden edecektir te'min, 
Oyle milyonla degil namutenahi kudret ... 

. ibret al kendi soziinden aman oglum gayret ... 

MEHMED AKiF 

Ne yana baksan O'nun hikmetinden, ak1llan hayrete d'ii§iiren mah
lukatmdan bir ni§ane, bir numune vard1r varllgma. En kii~iik zerre
ye bak1yorsunuz bir hareket var derununda. Akllmz hayretten firla
IDl§Caslna orayt ara§tmrken ka~m1za ondan daha deh§et verici ve da
~a hayret verici bir ba§ka §ey ~1k1yor ... i§te Allah'm kudretinin aza-
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metine delil olarak atomlan, elektronlan, molekiilleri getiriyorduk. Bir 
de kar§1m1za radyoaktivite 91k1veriyor. 

Son yiizy1lda uranyum ve radyum iizerinde yap1lan 9all~malardan 
c;ok korkunc; neticeler elde edildi. Soguk gordiigiimiiz bir gram radyu
mun ii9 bin ton (ev~t, matbaa hatas1 degH tam 3.000 ton) komiiriin 
yanmas1 esnasmda verdigi enerjiyi verdigini soylersek (Atomlar ve 
Y1ld1zlar, 32) hayrete dii§mez de ne yaparsm1z. Ama ~ag1m1zm insam 
i~in art1k bu rakamlar pek korkunc; degll. <;iinkii daha korkun~lan He 
kar§lla§ml§tlr. i§te biiyiik islam §airi Akif'in bundan altml§ Yll once 
A vrupa'ya tahsile gondermek istedigi .As1m'a verdigi ogiitlerde soyle
digi ~ey, artlk giiniimiizde bir gerc;ek olarak duruyor oniimiizde. Bun
dan sonra bilmem kac; gram uranyum diinyam1zm y1k1llp harab olma
Sl i9in kafi gelecek. Hayatl boyu Akif ikaz etti bizi. Ama biz hala o 
iimidden, o azimden ve o enerjiden ne yaz1k ki mahrumuz. K1s1r dii
§iinceler, basit ihtilatlar yeyip bitiriyor Miisliimanlan ... 

Geiger sayac1 ad1 verilen bir alet sayesinde 1 gram radyumdan 1 
saniye i9erisinde ~1kan helyumlan saymak miimkiin olmu§tur. Buna 
gore 1 gram radyumdan 1 saniye zarfmda tam 36 milyar helyum 9lk
makta ve bu helyumlar saniyede 20.000 kilometrelik h1zla flrlamakta
dlrlar. Ve ne tuhaftlr ki, 150.000 milyar kere milyar helyumun aglr
hgl ancak 1 gram gelmektedir. Radyasyon neticesi meydana gelen dal
galarm boyu l§lk dalgalarmm boyundal1; 90k daha k1sad1r. Radyasyon 
dalgalanmn boyu, milimetrenin yiiz milyarda birine kadar inebilir. 

<<Siibhanallah» deyip de susallm artlk ... 
Boylece atomlarm diinyasmdaki gezintimizi bitirmi§ oluyoruz. 

T1pk1 bir rii'yadan yeni uyanml§, gozleri mahmur insan edas1yla. Evet, 
biz bir rii'yaday1z. <;unkii Allah'm bu kainattaki hakikatlerini tama
m~n kavrayacak giic;te degiliz . . Efendimiz (s.a.) <rinsanlar uykudadlr
lar. Ancak oliirlerse uyamrlar.>> buyuruyor. Hele cehaletin derin karan
hgtnda bocalayan biz Miisliimanlarm hali daha da yiirekler ac1s1. Ne
den bu hale dii§tiik? Bizi kim bu hale soktu? Kurtulu§ c;aremiz nedir? 
Bugiinkii durumun mes'ulleri kimlerdir? Daha da uzatacag1m1z bu so-

. rular kiimesinin ic;inden sadece birisine kesin cevab verebiliyoruz. Di
gerleri ise bir y1gm miinaka'§a mevzuu. Kurtulu'§umuzun tek c;aresi 
((Hie bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?n diyen Kur'an'a ve ((Hikmet, 
mii'minin yitik mahd1r, onu nerede bulursa ahr,» diyen Rasill-i Kibri
ya'mn diisturlarma donmektir. Geriye kalan biitiin kurtulu§ 9areleri 
bo§, yalan hayalden ibarettir. 

i§te atomlar, i§te molekiiller, i§te elektr·onlar, i§te r·adyoaktif mad
deler, i§te yerler, i§te gokler, i§te y1ld1zlar, i§te kehke§anlar, i§te nebu-
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lalar ve i§te daha nice nice bilmedigimiz btiytik ve ktic;tik varllklar. 
Hepsi de hirer lisan-1 hal ile kendi yaratlc1Iarmm kudsi san'atlm izhar 
etmek ic;in durmadan dinlenmeden zikr-i ilahi ile dontiyorlar. Bunlar
dan sonra bize soylenecek soz var m1? Ne soylesek hepsi de laf u gti
zattan ibaret kalmaz m1? ins an bunca delilleri bildikten sonra ba§mi 
egerek Allah'm huzuruna gelmezse, divanda diz c;oktip dergaha ytiz 
stirmezs.e ne kadar bedbahtlr. Ne kadar acmacak bir haldedir. 

Yirminci asrm insam her ne kadar maddi sahada ba§anlar elde 
etmi§,l. ktic;tik alemde atomu parc;alami§, btiytik alemde 500 milyon l§lk 
senesi mesatedeki merhaleyi gozetimi altma alrm§ ise de, islam gibi 
ulvi bir nizamm pota.smda erimedigi, Kur'an gibi sonsuz bir kaynak
tan sulanmadigi, Hz. Peygamber gibi btiytik ve ebedi kurtancmm pe
§ine dti§medigi ic;in aym rakamlarla ters orantlda tepe taklak geriye 
dogru, esfel-i satilin'in dibine kadar yuvarlanmi§. Bunca icadlar ve ke
§ifler, dtinyamn ba'§ma c;eyrek as1rda iki btiytik harbi musallat etml§, 
bir tic;tinctistintin de yani atom harbinin de e§igine kadar getirmi§tlr. 
Eger bu kaynaga dontilmezse, be§eriyet islam'm rotasma girmezse ya
km bir gelecekte bilmem kac; gram uranyum hepimizin mahvma se
bep olabilir, ne korkunc; netice Ya rabbi? . .. (Akif Nuri, Allah ve Ka
inat, 49-59) 
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45 - Kur'an okudugun zaman seninle ahirete inan

mayanlann arasuia ortiilmii~ bir perde koyanz. 
46 - Onu anlarlar diye kalblerine ortiiler koyduk. 

Kula.klanna da ag1rhk. Kur'an'da Rabb1n1 tek olara.k zik
rettigin zaman da onlar nefret ederek arkalarma doner 
giderler. 

Allah Teala, Rasulti Muhammed Aleyhisselam'a buyuruyor ki: Ey 
Muhammed; bu mti§riklere Kur'an'I okudugun zaman Biz seninle on
larm arasma orttilmti§ bir perde koyanz. Katade ve ibn Zeyd der ki : 
Bu perde kalblerinin tizerine gerilmi§ alan perdedir. Nitekim Allah Te
ala bir ba§ka ayet-i kerime'de §6yle buyurmaktadir : «Onlar dediler ki : 
Senin bizi c;ag1rd1gma kar§I kalblerimizde bir engel, kulaklanmizda bir 
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ag1rllk ve bizimle senin aranda ortii vard1r.n Yani senin soyledikleri
nin bize ula§masma engel olan bir perde vard1r. 

ccOrtiilmii§ bir perde» buractaki ortiilmii§ kelimesi, orten anlami
nadir ... 

Denildi ki; gozleri kapayan bir perdedir, bir daha onlar hakikati 
gcremezler. Bu, onlarla hidayet arasma gerilmi§ bir perdedir. :ibn Ce
rir merhum bu ifadeyi tercihe meyletmi§tir. 

Hat1z Ebu Ya'la el-Mavs1li der ki : Bize Ebu Musa el-Herevi. .. Hz. 
Ebubekir'in k1z1 Esma'dan nakletti ki; o §tiyle demi§ : Allah Teala <<Ebu 
Leheb'in eli kurusun» ayetini inzal edince; Ummii Cemil gelmi§ yiik
sek sesle bagmyormu§, elinde de avu~ dolusu ta§ varmi§. Kmandigi
miz i<;in geldik -veya ka<;md1k- diyormu§. Ebu Musa, bu §iipheli ifa
denin kendisinden kaynakland1gm1 sayler. Dinini b1raktik, emrine is
yan ettik. Hz. Peygamber oturuyormu§. EQubekir de bir yanmdaymi§. 
-Veya beraberindeydi demi§- Ebubekir; §U kadm geliyor seni gor
mesinden korkanm, demi§. Bunun iizerine Hz. Peygamber; o, beni go
remez demi§ ve Kur'an'dan bir ayet okuyarak ondan saklanmi§. Oku
dugu ayet : «'Kur'an okudugun zaman seninle ahirete inanmayanlann 
arasma ortiilmii§ bir yerde koyanz.n ayeti imi§. Ra.vi der ki : Ebu Le
heb'in kans1 Hz. Peygamberin yanma gelmi§. Nihayet Ebubekir aya
ga kalkmi§, o Hz. Peygamberi gormeden demi§ ki : Ey Ebubekir, duy
duguma gore senin arkada§m beni hicvetmi§. Hz. Ebubekir, hay1r '§U 
evin rabbma andolsun ki o seni hicvetmedi, demi§. Esma der ki : Ka
dm; Kurey§'liler benim, efendilerinin k1z1 oldugumu bilirler, diyerek 
uzakla§Ip gitmi§. 

<<Onu anarlar diye kalblerine ortiiler koyduk.» OrtiHer anlamma 
gelen . ( · ~I ) kelirnesi, ( .)\;.) ) kelimesinin cem'idir ve kalbi biirii
yen, orten §ey demektir. uKulaklarma da ag1rllk.» Kur'an'1 duyup ta 
ondan yararlamp dogru yola gitmelerini engelleyen bir ag1rhk koyduk. 

«Rabbmi tek ba§ma zikrettigin zaman da» yani Kur'an okuyarak 
Rabbmm birligini belirttigin ve Allah'tan ba§ka Hah yoktur, dedigin 
zaman «onlar nefret ederek arkalanm doner, giderler.>> Topluca dtiniip 
giderler ... 

ccRabbiill tek ba§ma zikrettigin zaman da onlar nefret ederek ar
kalanm doner giderler.>> ayeti konusunda Katade §6yle der: Miislii
manlar Allah'tan ba§ka ilah yoktur, dediklerinde mii§rikler bunu in
kar ettiler. Miisliimanlara kar§l kibirlendiler. Iblis ve askerleri onlan 
siki§tlrdt. Allah Teala da miisliimanlan muzaffer k1lmak, onlan ba
§ansiz yapmak istedi. Miisliimanlan tevhide kaq1 gelenlere galib kll
di. Bu, oyle bir sozdiir ki; kim ona dii§man olursa yok olur. Kim onun 
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ugrunda sava§Irsa muzaffer clur. Onun degerini ancak §U adada ya
§ayan mtisliimanlar bilirler. 0 ada ki siivarisi az bir gecede onu ba§
tan sona kat'eder. Zaman insan topluluklarmm arasmda ak1p gider de 
onu bilmezler ve ik1ar etmezler. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Hiiseyn ibn Muhammed ... Ebu Cev
za kanallyla Abdullah ibn Abbas'tan nakletti ki; o, ((Rabbm1 tek ba
§ma zikrettigin zaman da onlar nefret ederek arkalarma doner gider
ler» ayetinde, §eytanlarm kasdedildigini soylemi§tir. Bu ifade bu aye
tin tefsiri bak1mmdan ger~ekten garibdir. <;iinkii Kur'an okundugu ve
ya ezan seslenildigi veya Allah'm ad1 amld1g1 zaman §eytanlar uzakla
§IP giderler. 

4 7 - Biz, onlann seni dinledikleri zaman neye kulak 
verdiklerini c;ok iyi biliriz. Gizli topland1klan zaman da 
hani zalimler diyorlard1 ki : Siz, sadece buyiilenmi~ bir 
adama tabi oluyorsunuz . 

. 48 - Bak, sana nas1l misaller veriyorlar. Bunun i<;in 
dalalete du~mu~lerdir. Ve bir daha yol bulamamaktadir
lar. 

Allah Teala, Nebiy-yi Zi§anma Kurey§'li kafirlerin reislerinin Pey
gamberin okudugu Kur'an'1 kavimlerinden gizlice dinlemek iizere gel
dikleri zaman aralarmdaki gizli flSilda§malanm haber veriyor. Onlar 
kavimlerine kar§l Hz. Peygamberin biiyillenmi§ bir ki§i oldugunu soy
liiyorlardL Ya da ciger sahibi bir ki§i yani yemek yiyen bir be§ere uy
duklanm iddia ediyorlardL <;iinkii bu kelime her iki anlama da ge~ 
lir. ( ... ) 

ibn Cerir Taheri, bu kelimenin beslenme anlamma geli§ini dogru 
sayarsa da, bunun iizerinde durmak gerekir. <;iinkii onlar burada Hz. 
Peygamberin okudugu soziin ~1ktlg1 cigerlerinin bulundugunu kasde
diyorlardl. Onlardan kimisi §airdir, kimisi kahindir, kimisi mecnun
dur, kimisi de biiyiiciidiir diyorlard1. 'Bunun i~in Allah Teala ((Bak, sa
na nasll misaller veriyorlar. · Bunun i~in dalalete dii§mii§lerdir ve bir 
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daha yol bulamamaktadirlar.n buyuruyor. ·Yani onlar bir daha hak yo
lu bulamazlar ve o yola dii§iip kurtulU§a eremezler. 

ibn ishak Siret'inde der ki : Bana Muhammed ibn Muslim ibn ~i
hab · ez-Ziihri dedi ki : Kendisine §6yle anlatllml§ : Harb oglu Ebu Siif
yan, Hi§am oglu Ebu Cehil, ~erik oglu Ahnes bir gece Rasulullah 
(s.a.) 1 geceleyin evinde namaz k1larken dinlemek iizere gittiler. On
lardan her biri Hz. Peygamberi dinlemek i~in ayn bir yer tuttu. Hi~ 
birisi digerinin yerini bilmiyordu. Onu dinlemeye ba§lad1lar. Sabah 
olunca aynld1lar. Nihayet yollan birle§ti de birbirlerini kmamaya ba§
ladilar. Birbirlerine §6yle diyorlardl : Bir daha yapmaym1z. Halk1mzm. 
dii§kiinlerinden baz1lan sizi gorecek olurlarsa, onlarm i~ine bir §ey dii
§iiriirsiiniiz. Sonra aynld1lar. :E;rtesi giin ikinci gece olunca her biri 
tekrar bulundugu yere gelip Kur'an dinlemeye koyuldular. Nihayet fe
cir agarmca aynld1lar ve ayru yolda kar§Ila§tllar. Birbirlerine tekrar 
ilk si:iylediklerini soylediler ve dag·Ildilar. Uc;:iincii gece olunca her biri 
Kur'an'1 dinlemeye koyulmak iizere eski yerlerini ald1lar. Fecir agarm
ca aynld1lar. Yollan birle§ince birbirlerine dediler ki : Bir daha tek
rarlamamak iizere si:izle§meden aynlmayallm. Bum.m iizerine sozle§e
rek aynld1lar. Ahnes ibn ~erik sabah olunca sopasm1 ald1. Sonra evin
den ~1kt1 Ebu Siify~n ibn Harb'a geldi ve ana; ey Ebu Hanzala, Mu
hammed'den duydugun §ey hakkmda gorii§iin nedir bana bildir? dedi. 
Ebu Siifyan dedi ki : Ey Ebu Sa'lebe, Allah'a andolsun ben, ondan i:iy
le §eyler duydum ki onu ve ne demek istedigini biliyorum. Oyle §ey
ler de duydum ki ne onun anlam1m ne de soylemek istedigini bilmiyo
rum. Ahnes ibn ~erik dedi ki: Allah'a andolsun ki ben de senin yemin 
ettigin durumday1m. Sonra Ebu Siifyan'm yamndan ~1k1p Ebu Cehl'in 
yanma girdi, onun evine vard1gmda dedi ki : Ey Ebu Hakem, Muham
med'den duydugun §eyler hakkmda gcrii§iin nedir? Ne duydum ki? 
dedi. Biz ve Abd Menat ogullan §eref konusunda yan§tlk. Onlar yedir
diler biz yedirdik. Onlar ta§1d1lar biz ta§1d1k. Onlar verdiler biz ver
dik. Nihayet her ikimiz de diz iistii c;:okiince, ikimiz de bagll atlar gibi 
olduk. 0 zaman onlar dediler ki: Blzden bir peygamber geldi. Ona 
gokten vahiy geliyor. Biz onu ne zaman kavrayabiliriz? Allah'a andol
mn ki ona ebediyyen ne inamnz, ne de dogrulanz. Bunun iizerine Ah
nes ibn ~erik yamndan kalk1p onu kendi ba§ma b1rakt1. 
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49 - V e dediler ki : Biz, kemik ve ufalanmi~ toprak 
oldugumuzda m1, cidden biz yeni bir yaratll1~la diriltile-· 
cek miyiz? 

50 - De ki: ister ta~ ister demir olun, 
51 - Veya gozunuzde buyuttugunuz bir yaratlk olun. 

Diyecekler ki: Bizi tekrar kim diriltir? De ki: Sizi ilk defa 
yaratm1~ olan. Sana ba~la.nn1 sallayacaklar ve ne zaman 
o? diyecekler. De ki : Yak1n olmas1 umulur. 

52 - 0, sizi 9agrrd1g1 gun; hamdederek davetine 
uyarsm1z. Ve 90k az kalm1~ oldugunuzu zannedersiniz. 

Allah Teala yeniden dirili§in vuku bulacagm1 uzak sayan katirle
rin durumunu haber vererek istifham-1 inkari ile onlarm §Oyle dedik
lerini bildiriyor: Biz, kemik ve ufalanm1§ toprak oldugumuzda m1? 
Buradaki ( u lt 1 ) kelimesi toprak demektir. Miicahid bOyle der. Ali · 
ibn Ebu Talha da, ibn Abbas'tan naklen toz anlanil verir. 

«Cidden biz yeni bir yarad1h§la diriltilecek miyiz?n Biz ~i.iriiyi.ip 

kay~a deger dahi olmayan bir hi~ durumuna di.i§ti.ikten sonra tekrar 
diriltilecek miyiz? Nitekim bir ba§ka ayette bu konu §Oyle ifade edilir : 
«Derler ki: Biz eski halimize mi dondi.iri.ilecegiz? Ufalanm1§ kemik ol
dugumuz zaman m1? Derler ki: 0 takdirde bu, zararma bir doni.i§tUr.n 
(Naziat, 10-12). Yasin suresinde ise §oyle buyruimaktad1r : «Qi.iri.imi.i§ 
kemikleri kim diriltecek? diyerek bize misal vermeye kalkar. De ki : 
Onlan ilk defa yaratan diriltecektir. 0, her ti.irlii yaratmayt bilen
dir.l> (Yasin, 78-79). 

Burada da Raswiine aym §ekilde cevab vermesini bildiren Cenab-1 
Allah §6yle buyuruyor: «De ki: ister ta§ ister demir olun.» Ta§ ve de
mir, ~emik ve ~iiriimii§ topraktan ~ok daha zor degi§ime ugrar. 

«Veya goziini.izde bi.iyiittiiguni.lz bir yaratlk olun.» ibn ishak, ibn 
Ebu Necih ve Miicahid'den nakleder ki; o, ibn Abbas'a bunu sordu
gunda bu son ifadenin oliim anlamma geldigini soylemi§tir. Atlyye de 
Abdullah ibn Omer'in bu ayetin tefsirini §Oyle yaptlgm1 nakleder : 
Eger olmii§ de olsamz sizi muhakkak diriltecegim. Said ibn Ciibeyr, 

Tefsir, C, IX. F . 300 
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Ebu Salih, Hasan, Katade ve Dahhak da boyle soylemi'§lerdir. Bunun 
anlam1 '§Udur: Eger siz, hayatm z1dd1 demek olan olii durumuna do
nii§tiigiiniizii farz etseniz dahi Allsh ~iilerse sizi diriltecektir. 0, bir 
§eyi diledigi zaman onu onleyecek yoktur. Bu konuda ibn Cerir §by
le bir hadis de rivayet eder: K1yamet giinii oliim giizel bir ko~ §eklin
de getirilir ve cennetle cehennem arasmda durdurulur. Sonra denilir 
ki : Ey cennet ehli, bunu biliyor musunuz? Onlar evet, derler. Sonra; 
ey cehennem ehli, bunu biliyor musunuz? denilir. Onlar; evet, derler. 
0, cennetle cehennem arasmda kesilir. Sonra denilir ki: Ey cennet 
ehli, blmeksizin sermediyyet. Ey cehennem ehli, olmeksizin siireklilik. 

Miicahid «Veya goziiniizde biiytittiigiiniiz bir yaratlk.» kavli ile 
gok, yer ve daglann kasdedildigini soylemi§tir. Bir rivayette de bu aye
ti §oyle tefsir etmi§tir: istediginizi yapm. Allah oliimiiniizden sonra 
sizi tekrar diriltecektir. Bu ayet-i kerime konusunda imam Malik ve 
Ztihri'den §6yle bir tefsir varid olmu§tur: Hz. Peygamber bunun oliim 
oldugunu soylemi§tir. 

«Diyecekler ki : Bizi tekrar kim diriltir?» Onlar, biz ta§, demir ve
ya daha kat1 herhangi bir §ey oldugumuz zaman bizi tekrar kim di
riltir? «De ki : Sizi ilk defa yaratmi§ olan.» Siz kayda deger bir '§ey bi
le degilken sizi yarat1p yeryiiziinde dag1lan be§er haline getirmi§ olan, 
ne duruma donti§iirseniz donii§iin sizi yeniden getirecek gii9tedir. «Ya
ratih§a ilkin ba§lay1p sonra onu tekrar eden O'dur. Tekrar kendisi i9in 
90k daha kolayd1r.n (Rum, 27). 

«Sana ba§lanm sallayacaklar» ibn Abbas ve Katade; alaydan do
layi ba§lanm sallayacaklar, demi§lerdir. Bunlarm soylemi§ oldugu bu 
8 91klama, Arap dilinden anladigimlz mananm kendisidir. c;unkii 
( ifliUI ). kelimesi; a§ag1dan yukanya veya yukandan a§ag1ya sallan
madtr. Bunun i9in deve ku§unun yavrusuna ,-( \.,a;.; ) 'actl verilir. Zira o 
yiiriidiigii zaman 9abuk ~abuk gider ve ba~m1 sa I 1:1 r Keza di§ sallamp 
yerinden 91ktlg1 zaman §U ifade kullamllr ( ~ ~ ) 

«Ve ne zaman o? diyecekler.» .Bunun uzak ve vukl1u imkans1z bir 
hal oldugunu soyledikleri belirtilmektedir. Nitekim Allah Teala bir 
ba·§ka ayette §Oyle buyurur : «Eger dogru sozliiler iseniz bu va'd ne za
mandlr? derler.» (Mtilk, 25). Ve yine ~lira suresinde §byle buyurur : 
«Ona inanmayanlar onun 9abucak gelivermesini isterler.)) (~lira, 18). 

«De ki : Yakm olmas1 umulur.» Ondan sakmm, \!iinkii o 90k ya
kmimzdadlr. ~iiphesiz size gelip 9atacaktlr. Elbette her gelen gelecek
tir. 

«0, sizi 9ag1rd1gi giin.n «Allah Teala'nm sizi yeryiiziinden bir 9ag1-
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rl§la ~.agmhgl gun bir de bakarsm1z ki slz ~1k1yorsunuz. » (Rum, 25) . 
Yani sizin ~1kmamZ1 emrederse O'na muhalefet edip kar§I koyamazsi
mz. Aksine ger~ek «Bizim emrimiz yalmzca bir tektir bir, goz a~1p k.a
pamak gibidir.» (Kamer, 50) buyrugunda oldugu gibidir. <<Bir §eyi mu
rad ettigimiz zaman ona sozumuz sadece; ol, dememizdir. 0 da oluve- · 
rir.» (Nahl, 40). «0 sadece bir ani emirdir. Bir de bakarsm1z ki; onlar 
uyamvermi§ler.» (Naziat, 13-14) Bu, sadece bir uyan emridir. 0 emir
le insanlar yerin altmdan iistiine ~1karlar . «0 sizi ~a~rd1g1 gun; ham-, 
dederek davetine uyarsm1z.n Emrine itaat etmek, buyruguna ba§ eg-

. mek i~in hepiniz yerinizden kalkarsm1z. Ali ibn Ebu Talha ibn Ab
bas'm «Hamdederek davetine uyarsmiz» kavlinin emrine uyarsm1z, de
mek oldugunu sayler. ibn Cureyc de boyle demi§tir. Katade ise; O'nun 
bilgisine ve itaatma diye tefsir etmi~tir. Baz1lan da derler ki : «0 sizi 
~ag1rd1g1 gun; hamdederek davetine uyarsm1z)) Yani her halukarda 
O'na hamdedersiniz. Nitekim bir hadiste §6yle varid olur: La ilahe 
illallah diyenlere kabirlerinde yalmzhk yoktur. Oyle goruyorum ki ka
birlerinden kalkarlar, ba§lanndaki toprag1 silkerler ve La iahe illallah, 
derler. Bu hadisin bir rivayetinde de kabirlerinden kalkmca §6yle de
dikleri bildirilir : «'Hamdolsun o Allah'a ki bizim uzerimizden huznu 
kaldirmi§tlr.)) (Fatlr, 34). Bu konu Fatlr suresinde gelecektir. 

((Ve ~ok az kalmi§ oldugunuzu zannedersiniz.)) Yani kabirleriniz
den kalktlgm1z gun, dunya diyarmda ~ok az kaldlgm1z1 samrsm1z. Ni
tekim Allah Teala bir ba§ka ayette §6yle buyurur: «Onlar onu gorduk
leri gun ancak bir ak§am ve ku§luk vaktinden fazla kalmadiklarmi sa
mrlar. » (Naziat, 46). Taha suresinde ise §6yle buyrulur : «Sur' a · uflen
digi gun, i§te 0 gun; suclulan gozleri korkudan guvermi§ olarak top
lanz. Siz dunyada sadece on gun egle§tiniz, diye aralarmda gizli gizli 
konu§urlar. Aralarmda konu'§tuklanm Biz daha iyi biliriz. En akPllla
n; sadece bir gun kald1mz, der.)) (Taha, 102-104) Rum suresinde ise 
§6yle buyrulur: ((K1yamet saat1 koptugu gun suclular, sadece ~ok ki
sa bir muddet kalmi§ olduklanna yemin ederler. Boylece aldat1hp don
duriilurler.)) (Rum, 55). Mu'mintin suresinde de §6yle buyrulur: «Al
lah onlara; yeryuziinde kac y1l kaldimz? der. Bir gun veya daha az bir 
sure kald1k sayanlara sor, derler. Allah; pek az kald1mz ke§ke bilsey
diniz. Sizi bo§una yarattlgimizl ve Bize donduriilemeyeceginizi mi san
dimz? der. (Mu'minun, 112-115). 
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53 - Kulla.nma de : En guzel olan1 soylesinler. Dog
rusu ~eytan aralann1 a<;mak ister. Zira ~eytan, insan i<;in 
apa<;Ik bir du~man olmu~tur. 

Allah Teala Rasultine emrediyor ki; Allah'm mti'min kullan bir
birleriyle konu§malarmda, hitablarmda ve sozlerinde en gtizel sozleri 
soylesinler ve en iyi ifadeleri kullansmlar. Eger bOyle yapmazlarsa, 
§eytan onlarm aralarm1 ac;ar. Sozti fiile doridtirtir. Aralarmda §err dti§
manllk ve .c;atl§ma yaratlr. <;tinkti §eytan, Adem'e secde etmekten ka
c;mdigi gtinden beri ona ve soyuna di.l§mand1r. Onun dti§manhgr ayan 
beyand1r. Bunun ic;in ki§inin mtisltiman karde§ine sert laflar soyleme
ei yasaklanmi·§tir. Aym · sebeple ki§inin mtisltiman karde§ine demiri 
gostermesi yasaklanml§tlr. <;tinkti §eytan aralarma girer ve belki de 
ona vurmasm1 saglar. 

imam Ahmed der ki : Bize Abdtirrezzak.. . Ebu Htireyre'den nak
letti ki: Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : Sizden biriniz karde§ine 
.silah gostermesin. <;tinkti sizden biriniz, §eytamn eline dokunup dokun
ma.yacagim bilmez. Boylece bir cehennem c;ukuruna dti§er. Bu hadisi 
Buhari ve Mtislim Abdtirrezzak'dan nakletmi§lerdir. imam Ahmed der 
ki : Bize Affan ... Hasan'm §Oyle dedigini nakletti : Selit kabilesinden 
bir adam bana anlatt1 ve dedi ki : Ben, Rasulullah (s.a.) m bir toplu
luk ic;inde bulundugu esnada yanma vard1m, onun §oyle dedigini duy
dum: Mtisltiman mtislijmamn karde§idir. Ona zulmetmez, onu ktic;tik 
dti§tirmez. Takva buradad1r. --Hammad der ki: Eliyle gogstinti goster
di- iki ki§i Allah nzas1 ic;in sevi§ip de aralan ac;1hrsa, mutlaka ara
lannda olan yeni bir §ey ytiztindendir. Yeni meydana getirilmi§ §ey 
ise kottiltikttir. ihdas edilmi§ §ey kottiltikttir. ihdas edilmi§ §ey kotti
ltikttir. 
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54 - Rabbiniz sizi daha iyi bi1ir. isterse size merha
met eder, isterse sizi azabland1nr. Biz, seni onlann uzeri
ne vekil olarak gondermedik. . 

55 - Rabb1n goklerde ve yer:de olanlan daha iyi bi
lendir. Andolsun ki Biz, peygamberlerden bir kismim bir 
k1smma ustun k1ldlk, Davud'a da Zebur'u verdik. 

Rabbm En iyi Bilendir 

Allah Teala buyuruyor ki : Ey insanlar, sizden kimin hidayete 
mustehak oldugunu, kimin de hidayeti hak etmedigini ((Rabbm1z daha 
iyi bilir. isterse size merhamet eder.n itaatma muvaffak eder ve ken
disine s1guidmr. «isterse sizi azablandmr. Biz, seni onlarm uzerine ve
kil olarak gondermedik.n Biz seni yalruzca uyanc1 olarak gonderdik. 
Kim sana itaat ederse cennete girer. Kim de sana isyan ederse cehen
neme girer. . . 

«Rabbm goklerde ve yerde olanlan daha iyi bilendir.)) Onlarm ita
at ve isyan konusundaki mertebelerini en iyi Rabbm bilir. ((Andolsun 
ki Biz, peygamberlerden bir kiSmim bir klsmma tistun klld1k.,l Nite
kim bir b~ka ayette de §Oyle buyrulur : ((Bu peygamberlerden kimini 
kiminden tistun k1ld1k. Allah, onlardan kimiyle soyle§mi§, kimini de 
derecelerle yukseltmi§tir.)) (Bakara, 253). 

Bu ayet, Buhari ve Mtislim'in Sahih'inde yer alan ve; peygamber
ler arasmda tisttinltik kabul etmeyin, mealindeki hadisle \!eli§mez. Qtin
kti burada· kasdedilen; miicerred taassub ve arzulara gore ustun say
maktlr. Yoksa delil geregi tisttin .saymak degildir. Delil bir §eyi gas
terirse ona itibar etmek vacib olur. Bilindigi gibi rasuller, oteki veli
lerden tistundiirler. Rasullerden de azim sahibi olanlar otekilerden tis
ttindtirler. Ulii'l-Azm rasullerin sayiSI Ahzab ve ~ura surelerindeki ayet
lerde nass yoluyla zikredilmi§ olan §U be§ rasuldtir: «Hani Biz peygam
berlerden ahidlerini almi§tlk. Senden, Nuh'dan, ibrahim'den, Musa'
dan ve Meryem Oglu isa'dan.)) (Ahzab, 7). ccNU.h'a tavsiye ettigini ve 
sana vahyetmi§ oldugumuzu dinde sizin i\!in te§ri' etmi§tir. ibrahim'e, 
Mllsa'ya ve isa'ya tavsiye ettigimizi. Onlara dini yerine getirin ve on
da ihtilata dti§meyin demi§tik.)) (~ura, 13). Hz. Muhammed Sallallahu 
Aleyhi Vesellem'in azim sahibi olan rasullerin en tisttinii oldugunda 
ihtilaf yoktur. Ondan sonra ibrahim, sonra da Musa en me§hurlan
dir. Ba§ka bir yerde bunlan delilleriyle anlatbk. Ba§anya ula§bran Al
lah'br. · 

ccDavud'a da Zebur'u verdik_,, Bu da onun tisttinltigune ve §erefi-
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ne dih..l{atleri ~eKmek i~indir. Buhari der ki : ishak ibn Nasr ... Ebu Hii
reyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§: Davud'a Kur'
an hafifletilmi:§ti. 0 hayvammn egerinin vurulmasm1 emrediyordu ve 
bu i§ bitmezden once Kur'an'1 okuyordu. 

56 - De ki : O'ndan ba~ka, taptlklanruz1 c;ag1nn. Si
zin bir sikintmizi gidermeye de, degi~tirmeye de guc;leri 
yetmez. 

57 - Onlar Rablanna vesile arayarak daha yak1n ol
mak ic;in bunlara taparlar. O'nun rahmetini umarlar, aza
bmdan 'korkarlar. Zira Rabb1n1n azab1 sak1n1lmaya de
gerdir. 

Allah Teala buyuruyor ki : Ey Muhammed, Allah'tan ba~kasma 
ibadet eden §U mii§riklere «De ki : O'ndan ba§ka taptlklanmz1 9ag1-
rm)) Putlan, e§leri ~agmn onlara ko§un ve onlardan isteyin. ~iiphesiz 
ki onlar biitiiniiyle sizin bir s1kmtm1Z1 gidermeye, degi§tirmeye de 
gii~leri yetmez. S1kmtly1 sizden ahp ba§kasma veremezler. Binaena
leyh biitiin bunlara kadir olan yalmz ve yalmz e§i ve §eriki bulunma
yan tek bir Allah'tlr. Yaratma ve emir O'nundur. 

Avfi, ibn Abbas'tan naklen bu ayet konusunda §6yle dedigini bil
dirir: ~irk ehli diyorlard1 ki : Biz meleklere, Mesih'e ve Uzeyr'e ibadet 
ederiz. Onlann ibadet ettikleri' melekler, Mesih ve Uzeyr idi. 

((Onlar Rablarma vesile arayarak daha yakm olmak i~in bunlara 
taparlar.)) Buhari, Siileyman ibn Mihran kanahyla. .. Abdullah'm bu 
ayet konusunda §6yle dedigini nakleder: Cinnlerden bir topluluk 'on
lara tap1yorlard1. Sonra miisliiman oldular. Bir rivayette de Abdullah 
§6yle demi§tir: insanlardan bir totfluluk cinnlerden bir topluluga ta
plyorlardi. Cinnler miisliiman oldular ve onlar ise dinlerine sanlma
ya devam ettiler. Katade ... Abdullah ibn Mes'ud'dan nakleder ki; bu 
ayet, araplardan bir topluluk hakkmda nazil olmu§tur. Onlar, cinnler-
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den bir topluluga ibadet ederlerdi. Cinnler miisliiman oldular ama on
lara ibadet eden insanlar onlarm miisliiman olduklarmm farkmda de
gillerdi. i§te bunup. iizerine o ayet nazil oldu, demi§tir. ibn Mes'ud'dan 

I 
nakledilen bir ba§ka rivayette ise §oyle denilir. Onlar kendilerine 
<cCinm denilen meleklerden bir sm1fa ibadet ediyorlardL Muslim, Ebu 
Salih kanallyla Abdullah ibn Abbas'tan bu ayet konusunda §Oyle de
digini nakleder: Bu; isa, annesi ve Uzeyr'dir. Mugire, ibrahim kana
llyla ibn Abbas'm bu ayet konusunda §6yle demi§ oldugunu bildirir : 
Onlar; isa, Uzeyr giine§ ve ayd1r. Miicahid ise; isa, Uzeyr ve melek
ler, demi§tir. ibn Cerir de ibn Mes'ud'un soziinii tercih eder. <;iinkii 
onlar hakkmda «Onlar Rablanna vesile arayarak)) buyrulmu§, mazi 
sigas1yla ifade edilmemi§tir ve dolayisiyla isa ile Uzeyr'in buna girme
si imkans1zd1r. ibn Mes'ud der ki: Vesile yakmhktlr. Katade de boy
le der. Bunun ic;in ayet-i kerimede «Daha yakm olmak ic;in)) buyrul
IDU§tur. 

ccO'nun rahmetini umarlar, azabmdan korkarlar.)) ibadet, ancak 
korku ve iimitle tamamlamr. Kcrku ile ki§i kotiiliiklerden sak1mr, 
iimitle itaata koyulur. 

c<Zira Rabbmm azab1 sakm1lmaya degerdir.)) Ondan sakmllmas1 
ve ona dii§iip yanmaktan kac;milmasi gerekir. Ondan Allah'a s1gmmz. 

58 - Hie; bir kasaba yoktur ki; k1yamet giiniinden 
once Biz onu helak edecek veya 1?iddetli bir azabla azab
landlracak · olmayahm. Bu, Kitabda yaz1lmu~tir. 

Bu ayet-i kerime, Allah Teala'nm kendi neidindeki Levh-i Mah
fllz'da vermi§ oldugu kesin bir hiikmii haber vermektedir. Buna go
re, k1yamet giiniinden once helak edilmemi§ veya biitiin halk1 §iddetli 
bir azabla yok edilmemi§ kasaba yoktur. Ya oldiirme veya ba§ka bir 
imtihanla bu hiikiim gerc;ekle§ir. Nitekim bu helak olu§, onlann gii- · 
nahlan veya hatalan sebebiyle olur ki, Allah Teala gec;mi§ milletler 
hakkmda : ccBiz onlara zulmetmedik. Ancak onlar kendi nefislerine 
zulmettiler.)) (Hud, 101) buyurmaktad1r. Talak suresinde ise §oyle bu
yurur : <cRablannm ve O'nun peygamberlerinin buyrugundan <;Ikan 
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nice kasabalar halkmi Biz ~etin bir hesaba ~ekrni§, onlan gortilmedik 
bir azaba ugratiDI§IZdlr. Onlar i§lerinin kaqihgml tattllar. l§lerinin 
sonu hiisran oldu.» (Talak, 8-9) 

~ )""'"' )'"'J.,/0 ~"' .-:::. 1"''0; ~·-...-.; r; 0 
... ~tlr:; :. t;\" 5', .. ~,,~ c.,:.&--=·"'\'·~·\~\.~\\ •. ·"\~~ ~,.. ~ ..!J '.YJ "(,. J ... ., .. ,.,.~v-J , 

. ®o".. c:·.~~..:.>(~\ ( •!~\~(~··"' ~ ~ .. ,~ "' ., .. .V":J ~\of': . , "' 

59 - Bizi ayetlerle gondermekten ahkoyan ~ey; an
cak oncekilerin onlan yalanlam1~ olmaland1r. Semud'a 
da gozleri_gore gore bir di~i deve vermi~tik de, ona zul
metmi~lerdi. Halbuki Biz, ayetleri ancak korkutmak iQin 
gondeririz. 

Ayetlerin Geli§i 

~uneyd, Said ibn Cubeyr'in §Oyle dedigini nakleder : Mli§rikler de
diler ki : Ey Muhammed, sen, senden once peygamberlerin ge~tigini id
dia ediyorsun. Onlardan kiminin emrine ruzgar verilrni§, kimi de olU
leri diriltmi§tir. Eger bizim sana inanmam1z ve tasdik etmemiz ho§una 
gidiyorsa, Rabbma dua et de Safa tepesini bizim i\!in altm yapsm. Bu
nun uzerine Allah Teala Hz. Peygambere vahyetti ki : Soylenenleri Ben 
i§ittim muhakkak. istersen soylediklerini Biz yapanz, ama o zaman 
inanmazlarsa azab iner. <;unku ayetin ini§inden sonra tarti§rna yok
tur. istersen Biz kavmine muhlet verelim ve yava§ davranahm. Hz. 
Peygamber buyurdu ki: Ya Rabbi, onlar i~in yava§ davramlmasmi di
lerim. Katade, ibn Cureyc ve digerleri de boyle demi§lerdir. 

imam Ahmed der ki: Bize Osman ibn Muhammed ... Said ibn 
Cubeyr kanahyla, ibn Abbas'm §6yle dedigini nakletti: Mekke halki 
Hz. Peygamber'den Safa tepesini kendilerine altm yapmasm1, dagla
rm bir tarafmda ekin ekme imkanlarmm verilmesini istediler. Ona de
nildi ki : istersen Biz onlara yava§ davranallm, istersen dilediklerini 
verelirn. Ama o zaman kufrederlerse;' onlardan onceki milletlerin helak 
edildigi gibi onlar da helak edilir. Hz. Peygamber; haytr, onlara yava§ 
davramlmasm1 dilerim, dedi. Bunun uzerine «Bizi ayetlerle gonder
mekten ahkoyan §ey; ancak oncekilerin onlan yalanlarni§ olmaland1r. 
Semud'a .da gozleri gore gore bir di§i deve vermi§tik.» ayetini inzal bu
yurdu. Nesei bu hadisi Cerir kanahyla ibn Abbas'tan nakletrni§tir. · 1 
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Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Abdurrahman, Abdullah ibn Ab
bas'tan nakletti ki; o, §6yle demi§tir : Kurey§'liler Hz. Peygambere : 

· Rabbma dua et de, bize Safa tepesini altm yapsm sana inanallm, de
diler. Rasulullah oyle yapar misimz? dedi. Onlar; evet, dediler. Hz. 
Peygamber dua etti de Cebrail geldi ve §6yle dedi : Rabbmm sana sela
mi var ve buyuruyor ki : istersen Safa tepesi onlar i<;in altm olur. Ama · 
kim de bundan sonra ktifrederse, alemlerde hi<; bir kimseye azab et
medigimiz §ekilde onlan azablandmnm. Dilersen onlar i~in tevbe ve 
rahmet kapiSim a~anm . Hz. Peygamber; hay1r, tevbe ve rahmet ka
piSI, dedi. 

Ebu Ya'la Mtisned'inde der ki ;_ Bize Muhammed ibn ismail ... Zft
beyr ibn Avvam'm cariyesi Ummti Ata'dan nakletti ki; o, §Oyle demi§: 
Ben Ztibeyr'den §Oyle dedigini duydum : <<Ve yakm akrabam korkut.» 
ayeti nazil olunca, Rasulullah (s.a.) Ebu Kubeys tepesinde: Ey Abd 
Menaf ogullan, ben sizin jc;in bir uya.nc1yim, diye seslendi. Kurey§'li
ler yanma geldiklerinde onlan uyanp korkuttu. Onlar dediler ki : Sen, 
kendisine vahiy gelen bir peygainber oldugunu iddia ediyorsun. Stiley
man Aleyhisselam'a daglar ve ruzgar mtisahhar kilmmi§ti. Mlisa Aley
hisselam'a deniz mtisahhar kllmml§tl. isa Aleyhisselam oltileri diril
tirdi. Oyle ise Allah'a dua et de bizim iizerimizden §U daglan gottirstin, 
yerytiztinde 1rmaklar a<;sm ve biz orada tarlalar yapallm, ekelim, yi
yelim. Veya Allah'a dua et de bizim ic;in bltileri diriltsin de onlarla ko
nu§ahm, onlar da bizimle konu§sunlar. Ya da Allah'a dua et de §U al
tmdaki kayay1 bizim ic;in altm yapsm. Biz onu oyahm ve boylece yaz 
ve kl§ ticaret ic;in seferden kurtulahm. <;unkti sen, onlar gibi oldugu
nu iddia ediyorsun. Ztibeyr der ki : Biz bu s1rada onun <;evresinde bu
lunuyorduk. Birden ona vahiy geldi. Vahiy tamamlamnca buyurdu ki : 
Nefsim kudret elinde alan Allah'a yem!n ederim ki, sizin istepli§ ol
dugunuzu bana verdi. Eger ben de istersem olur. Ancak beni iki §ey 
arasmda serbest b1rakt1. Sizin rahmet kap1sma girip inananlanmzm 
inanmas1 veya sizi kendinizin terc!h ettigi noktada kendi ba§miza ser
best b1rak1p rahmet kap1smdan uzakla§mamZI ve hi<; birinizin inan
mamasmi sec;memi sbyledi. Ben rahmet kap1sm1 sec;tim. inananlanmz 
inamr. Ve Rabb1m bana bildirdi ki : Eger sizin o istediginizi size verir 
de sonra siz ktifredersiniz, muhakkak ki alemlerde hie; bir kimseyi 
azabland1rmad1~ bi\!imde sizi azabland1racaktlr. Bunun tizerine «Bizi 
ayetlerle gbnderrnekten ahkoyan §ey; ancak oncekilerin onlan yalan
larm§ olmalandln> ayeti nazi! oldu. Hz. Peygamber bu tic; ayeti okudu 
sonra Ra'd suresindeki : «Eger Kur'an ile daglar ytirtittilmti§ veya yer-
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yuzu par~alanml§, yahut oli.iler konU§tUrulmU§ olsayd1; kafirler yine 
de inanmazlard1. .. >> (Ra'd, 31) ayeti nazil oldu. 

Bunun i~in Allah Teala buyuruyor ki : «Bizi ayetlerle gondermek
ten ahkoyan '§ey ... )) Yani bizim ayetleri gonderip de kavminin senden 
istedigini onlara vermemiz B.izim ic;; in pek kolayd1r ve basittir. An
cak ondan evvel de baz1 §eyler istedikten sonra yalanlayanlar olmu§
tur. Onlar ve benzerleri hakkmda Bizim sunnetimiz §byle cereyan et
mi§tir : istedikleri §ey indikten sonra, yine yalanlarlarsa azab bir da
ha ertelenmez. Nitekim Maide suresinde Allah Teala §byle buyurmak
tadir: <<Allah buyurdu ki : Ben, onu §tiphesiz indirecegim. Bundan son
ra da artlk ic;inizden her kim ktifrederse; onu dtinyalarda kimse.yi 
a.zablandirmayacaglm bir azabla azablandmnm.n (Maide, 115) . Se
mud kavmi de Salih'ten bir ayet isteyince Allah Teala onlara belirle
yecekleri bir kayadan bir di§i devenin «;1kacagm1 bildirmi§ti. Salih Rab
bma dua etmi§ ve kayadan di§i deve istedikleri bic;imde «;lkffii§tl. An
cak onlar, «Ona zulmetmi§lerdi. >i Onu yaratam inkar etmi§ler, O'nun 
elc;isini yalanlami§lar ve deveyi kesmi§lerdi. Cenab-1 Allah onlar ic;in 
«Evinizde tic; gun egleniniz. Bu yalanlanmayan bir va'ddir.>> buyur
mu§tU. I§te buna i§aretle Hak Teala buyuruyor ki : "Semud'a da goz
leri gore gore bir di§i deve vermi§tik. >> Onu yaratamn birligine ve is
tegine icabet edilen Rasulunun dogruluguna delalet eden bir di§i de
ve. Ancak «Ona zulmetmi§lerdi. >> Yani onu inkar etmi§ler, su ic;mesi
ni engellemi§ler ve oldurmti§lerdir. Bunun uzerine Allah Teala onlan 
sonuna kadar mahvetmi§, intikam alml§tlr. Onlan kudretli ve izzetli 
bir zatm yakalayl§lyla yakalaffil§tl. 

«Halbuki Biz, ayetleri ancak korkutmak ic;in gondeririz. n Katade 
der ki : Allah Teala insanlan diledigi ayetlerle korkutur ki; onlar ib
ret alsmlar ve gerc;egi hatlrlasmlar. Boylece kuftirden donsunler. Bi
ze zikredildi ki; Abdullah ibn Mes'ud doneminde KUfe'de zelzele ol
mu§. Abdullah ibn Mes'ud demi§ ~i : Ey insanlar, Rabbm1z sizin kotti
ltikten donmenizi istiyor. Oyle ise donun ondan. Yine §Oyle rivayet 
edilir ki; Orner ibn Hattab doneminde birkac; kere deprem oldu. Hz. 
Orner dedi ki : Siz, yeni §eyler uydurdunuz. Allah'a andolsun ki, bir 
daha tekrar ederse §byle §Oyle yapanm. Hz. Peygamber de mutterfakun 
aleyh olan bir hadisinde §Oyle buyurur : Gune§ ve ay, Allah'm ayet
lerinden iki ayettir. Ve bunlar ne bir kimsenin oltimti, ne de ya§ama
Sl ic;in tutulurlar. Ancak Allah Azze ve Celle onlan gondererek kulla
nm korkutur. Gune§ ve aym tutuldugunu gorurseniz, Allah'm zikrine 
dua ve istigfara ko§un. Sonra buyurdu ki : Ey Muhammed ummeti; 
Allah'a andolsun ki sizin hie; biriniz kolesi veya cariyesinin zina et-
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mesinden Allah'tan daha k1skan~ degildir. Ey Ummet-i Muhammed, 
Allah'a andolsun ki eger siz, benim bildigimi bilseydiniz az giiler c;ok 
aglard1mz. 

60 - Hani sana demi~tik ki: Rabbm gen;ekten in
sanlan ku~atm1~tlr. Sonra gostermi~ oldugumuz ru'yay1 
sadece insanlar ic;in bir imtihan klld1k. Kur'an'da la'net
lenmi~ alan agac1 da. Biz onlan korkutuyoruz ama bu, 
~nlara biiyiik bir azg1nhk vermekten b~ka bir ~eyi artlr
miyor. 

Allah Teala Rasulunii; gonderdigi risaleti teblig etmek ic;in te~vik 
ediyor ve Allah'm peygamberini insanlardan koruyacagm1 haber veri
yor. insanlara giic; yetiren muhakkak O'dur. insanlar O'nun ka bzas1, 
kudret ve kah1r penc;esi i~erisindedirler. Miicahid, Urve ibn Ziibeyr, 
Hasan, Katade ve digerleri <cHani sana demi§tik ki : Rabbm gerc;ekten 
insan~an ku~atrm§tlr.» kavli hakkmda; seni onlardan korumu§tur, de-
mi§lerdir. . 

«Sana gostermi§ oldugumuz rii'yay1 sadece insanlar ic;in bir imti-
han k1ld1k.» Buhari der ki : Bize Ali ibn Abdullah. .. ibn Abbas'tan 
nakletti ki; o, bu ayet konusunda §t:iyle demi§tir : Rasulullah'a mi'raca 
c;Ikanldigr gece g<>sterilmi§ olan rii'yadlr. Kur'an'da la'netlenmi§ olan 
agac; da Rasill agac1d1r. Keza Ahmed ibn Hanbel, Abdiirrezzak ve di
gerleri Siifyan ibn Uyeyne'den bu hadisi naklederler. Avfi de ibn Ab
bas'tan aym hadisi rivayet eder. Miicahid, Said ibn Ciibeyr, Hasan, 
Mesruk, ibrahim, Katade, Abdurrahman ibn Zeyd ve bir ba§kasi da; 

. bu rii'yay1, mi'rac gecesi olarak tefsir etmi§lerdir. isra ile ilgili hadis
ler shrenin ba§mda uzun uzad1ya gec;mi~ti. Hamd ve minnet Allah'a 
.roah.stistur. Bunun uzerine insanlardan bir k1smmm hak dinden don
,duklerj, -ka-falan ve goniilleri bunu kavrayamad1g1 ic;in bilmedikleri 
§eylerden dolaJI peygamberin mi'rac1m yalanlad1klan anla§Ilmi§tir. 
Halbuki Allah mi'rac1 ba§kalan ic;in seba.t ve yakin vesilesi kilmi§tlr. 
Bu sebeple imtihan ve tecriibe diye ifade etmektedir. La'netlenmi§ olan 
agac; ise, Rasulullah (s.a.) m bildirdigi gibi Zakkum agac1d1r. Hz. Pey- · 
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gamber cenneti, cehennemi ve zakkum agacm1 gormii§tiir. Mii§rikler 
onu yalanlami§, hatta Ebu Cehil Ia'netlisi §byle demi.~ti: Hurma ve 
uzum getirin bize. Hurma ile uzumu yemi§ ve; i§te biz boyle zukkum
lamnz, demi§ti. Bundan ba§ka zukkurh bilmeyiz, derni§ti. -ibn Abbas, 
Mesruk, Ebu Malik, Hasan el-Basri ve bir ba§kas1 da boyle anlatmi§
lardir. Ru'yanm mi'rac gecesi gosterilen oldugunu soyleyenlerin hep
si, la'netlenmi'§ agacm da zakkum agac1 oldugunu bildirmi§lerdir. Ba
zilan da la'netlenmi§ aga~tan maksadm, Umeyye ogullan oldugunu 
soylerni§lerdir. Ancak bu garibdir, zaytftlr. 

ibn Cerir der ki : Bana Muhammed ibn Hasan kanahyla ... Sehl 
ibn Sa'd'den nakledildi ki; o, §Oyle demi§ : Ra.Sulullah (s.a.) , falanca 
ogullanm minberinin uzerinde maymunlar gibi z1pladiklanm goriince 
bu, onun hO§una gitmemi§ sonunda onlar giilerek olmii§ler. i§te bu
nun uzerine «Sana g6stermi§ oldugumuz ru'yay1 sadece insanlar i~in 
bir iriltihan k1ld1k.» ayeti nazi! olrnU§. Bu hadisin senedi cidden za-· 
ytftlr. Qiinku Muhammed ibn Hasan ibn Zebale metruk bir ravidir. 
Onun :§eyhi de aym §ekilde tamamen zaytftir. Bu sebeple ibn Cerir 
Taheri, burada mi'rac gecesinin kasdedildigini ve mel'un agacm da 
zakkum agac1 oldugunu soylemi§tir. 0, te'vil ehlinin ru'ya ve aga~ ko
nusundaki te'vilinde icma' bulundugu i~in · bu gorii§ii tercih etmi'§tir. 

<<Biz onlan korkutuyoruz ama bu, onlara buyuk bir azgmllk ver
.mekten ba§ka bir §eyi art1rm1yor.» Biz katirleri azab, ceza ve vaid ile 
korkutuyoruz da bu; onlarm kufiirde, sap1khkta devam etmelerinden 
ba§ka bir i§e yaram1yor. Bunun sebebi, Allah'm onlar1 rusvay etme
sidir. 

----- iz'AHI --· 

Onlar zakkum agac1 sozunu i§itince, bunu alay konusu etmi§ler 
ve; Muhammed, cehenneminde yak1t olarak ta§larm kullamldi~m id
dia ediyordu. Halbuki §irndi orada aga~ bittigini soyluyor, demi§lerdi. 
Boylece Allah'1 yeterince takdir e'dememi§lerdi. c;unku Allah Teaia'mn, 
ate§in yakmayacag1 cinsten bir aga~ yaratmas1 imkans1z degildir. Me
sela Turk diyarmda ya§ayan bir canll olan Semendel'in yununden 
mendil yap1hr. Kirlenince mendil ate§e atlhr ve kiri gider. Ama -men
dil oldugu gibi kahr. Yani ate:§ onu yakmaz. Keza deveku§unun ~akil
lan yuttugunu ve bunun kendisine zarar vermedigini g6rursunuz. Her 
aga~tan ate§in yaratllrnl'§ oldugu halde onu ate'§in yakmad1g1 goriilur. 
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Bu nas1l caiz ise, ate§te de agacm yaratlhp onu yakmamas1 caizdir. 
Mana §Udur: Ayetler s1rf kullan korkutmak i~in gonderilir. Bunlar 
diinyada azab ile ·yani Bedir giinii oldiirme azab1 ile korkutulmu§lar, 
ahirette ise zakkum agacmdan gorecekleri azabla korkutulmu~lardlr. 

Ama her ikisi de onlan etkilememi§ti. (Nesefi, M2darik, IV, 49) 
«'Sana gosterdigimiz rii'ya ile ve Kur'an'da la'netlenmi§ aga~la 

sadece insanlan denedik». Miifessirlerin ~oguhlugu ; bu rii'yadan mak
sadm Hz: Peygambere mi'rac gecesi gosterilen harika ve ayetler oldu
gunu soylemi§lerdir. ibn Abbas der ki : Bu, Rasulullah (s.a.) a mi'rac 
gecesi yani Ka'be'den Kudus'e geceleyin gotiirUldiigii zaman bizzat 
gosterilmi§ olan §eylerdir. Bunu Buhari tahric eder. Said ibn Ciibeyr, 
Hasan, Mesruk, Katade, ikrime, ibn Cureyc ve digerleri de boyle de
mi§lerdir. araplar derler ki : Ben gozumle bir rii'ya gordiim. Rasulul
lah (s.a.) bu rii'yay1 anlatmca baz1lan inkar etmi§ler ve yalanlaml§
lardl. i§te bu, insanlar i:;in bir fitne ve deneme olmu§tu. ihlaslllarm 
da imam artml§tl. Bir topluluk; Hz. Peygamber ruhuyla mi'raca ~Ika
nlmi§tlr, cesediyle degil, dedilerse de bu gorii§ zay1ftlr. Bir topluluk da 
dedi ki : Hz. Peygamberin iki mi'rac1 olmu§tur. Birisi, goziiyle vaki' 
olan mi'ractlr ve uyamkken olmu§tur. Digeri de uyurken vaki' olan 
rii'ya §eklindeki mi'ract1r. Denildi ki : Bu rii'ya, Rasulullah (s.a.) m 
Hudeybiye Yill Mekke'ye ashab1 ile birlikte giri§ini gordiigu rii'yas1d1r. 
Rii'yasmda vaktinden once Mekke'ye girmek i~in acele etmi§, ancak 
mii~rikler ona engel olmu~lard1 ve Medine'ye donmii§tii . i~te o y1l, Hz. 
Peygamberin Mekke'ye girecegini soyleyip de mii§riklerin engel olma
Sl neticesinde oraya girmemesi, baz1lan ir;:in bir fitne nedeni olmu§tU. 
Halbuki ertesi y1l Mekke'ye girmi§ti. Ve Allah Teala, uAllah, RasUliinii 
hak goztiyle dogrulad1.n (Fetih, 27) ayetini indirmi§ti. Denildi ki : Hz. 
Peygamber rii'yasmda Hakem ibn Umeyye'nin t;ocuklarm topun etra
fmda donmeleri gibi dondiigiinii gormii§tiir. Bu, onun ho§una gitme
mi§ti. Bir itirazc1; bu sfue Mekke'de nazil olmu§tur, o iki vak'a ise Me
dine'de cereyan etmi§tir, diye itiraz ederse; ona §Oyle cevab verilir. 
Olaym mii§kil bir taraf1 yoktur. <;unkii Hz. Peygamberin bu rii'yay1 
Mekke'de goriip, . sonra Medine'de tahakkuk etmesi uzak gorUlemez. 
Kur'an'da <<La'netlenmi~ olan agat;la sadece insanlan denedik» . buy
ruluyor. Yani zakkum agac1yla. Nitekim Allah Teala Saffat suresinde 
bu agacm niteliklerini belirtmi§tir. Araplar ho§ olmayan her yemege; 
la'netlenmi§ yemek, derler. Bundaki imtihana gelince; Ebu Cehil : Ebu 
Keb§e'nin oglu -Hz. Peygamberi kasdediyordu- sizi; yak1tl ta§lar 
olan ate§le korkutuyor, sonra da orda bir agacrn bitecegini iddia edi
yor. Halbuki siz de bilirsiniz ki ate§ agac1 yakar, demi§ti. Denildi ki : 
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Abdullah Ibn Zeb'ari; Muhammed bizi, zakkumla korkutuyor. Halbu
ki biz, zakkumun sadece hurma ve iiziim oldugunu biliyoruz. Ebu Ce
hil dedi ki: Ey cariye, gel beraber zakkumlanallm. 0 iiziim ve hurma 
getirdi. Ve dedi ki: Ey topluluk, zakkumlanm. <;iinkii bu, Muham
med'in sizi korkuttugu yiyecektir. Onlarm cehennemde ~gacm bulun
masma hayret etmeleri iizerine Allah Teala bu ayeti inzal buyurdu. 
Eger zakkum agac1 Kur'an'da nerede la'netlenmi~tir? derseniz, ben 
derim ki : Onu yiyen katirlerin la'netlendigi yerde o da la'netlenmi§
tir. Yoksa agacm bir giinah1 yoktur ki la'netlensin. Sadece mecazi ola
rak onu yiyenlerin la'netlenmesi anlatlhrken onun la'netli oldugu bil
dirilmi~tir . (Hazin, Liib~b, IV, 49-50) 

- -- 000 ·--

61 - Hani meleklere demi~tik ki : Adem'e secde edin. 
Onlar secde etmi~lerdi. Sadece iblis mustesna. Ve demi~
ti ki: Camurdan yaratm1~ olduguna m1 secde edecegim? 

62 - Benden iistiin kild1g1ni goriiyor musun? Eger 
beni k1yamet giiniine kadar te'hir edersen; pek az1 miis
tesna, onun soyunu emrim altina ahnm, demi~ti. 

Melekler ve Adem 

Allah Teala, iblis Aleyhi'l-La'ne'nin Hz. Adem'e ve onun soyundan 
gelenlere dii~manll~m hatlrlatlyor. Bu dii~manhgm Adem'in yaratlh
§ma kadar varan ~ok eski kokleri oldugunu bildiriyor. Allah Teala me
leklere Adem'e secde etmelerini bildirmi§, onlar da tamamen secde et
mi~lerdir. Ancak iblis, kendini daha iistiin kabul ettigi ve Hz. Adem'i . 
kii~iik gordiigii i~in ona secde etmekten kac;mm1~t1 ve ((Demi§ti ki : 
<;amurdan yaratmi§ olduguna m1 secde edecegim?)) Nitekim bir ba§ka 
ayette de ~oyle dedigi ifade edilir : ((Ben ondan daha haYirily1m; beni 
ate~ten onu ise balc;1ktan yarattm.)) (A'raf, 12) . 

Iblis Aleyhi'l-La'ne Allah Azze ve Celle'ye kiifiir ve ciir'etle; ((gorti
vor musun?ll diye soruyor. Cenab-1 Hak ise ona hilimle bakarken iblis 

tsrE 

~0~ 
bel 
yu 
riy 
na 
Ze, 
del 
de: 
veJ 
riil 

sa 
dE 

0) 

yi 
b 1 
or 

ki 

lal 
ba 
lei 
ve 
yo 
ce: 



lsra. 61-62) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRi 4791 

§oyle devam ediyor : uBenden i.istiin klld1gm1 goriiyor musun? Eger 
beni k1yamet giiniine kadar te'hir edersen; pek az1 miistesna, onun so
yunu emrim altma almm. )) Ali ibn Ebu Talha; ibn Abbas'm onun ziir
riyetinden pek az1 d.t§mda hepsine hakim ol urum, diye tefsir ettigini, 
nakleder. Miicahid ise; onlan ku§atmm deme.k oldugunu, soyler. ibn 
Zeyd; onlan sap1tmm, diye mana vermi§tir. Hepsi birbirine yakm ifa
delerdir. Mana olarak §eytan §byle demektedir : Goriiyor musun ben
den iisttin k1ld1gm kimseleri. Eger bana k1yamet giiniine kadar f1rsat 
verirsen, ben onun soyundan pek az1 mtistesna hepsini sap1khga sii
rtiklerim. 

63 -- Buyurmu~tu ki : Haydi gH, onlardan her kim 
sana uyarsa; muhakkak cehennem sizin cezan1zd1r. Hem 
de tam bir ceza. 

64 - Sesinle onlardan guci1nun yettigini yerinden 
oynat. Athlannla ve yaya.larmla onlara kar$1 hayktrarak 
yuru. Mallarda ve c;:ocuklarda on lara ortak ol. V e vaadde 
bulun kendilerine. Seytftn ancak aldatmak ic;in vaad eder 
onlara. 

65 - Muhakkak ki Benim kullanm iizerinde bir ha
kimiyetin yoktur senin. Vekil olarak Rabb1n yeter. 

iblis Aleyhi'l-La'ne, Allah'tan bekletilmesini isteyince Cenab-1 Al
lah ona: uHaydi gib>, seni bekletecegim, buyurmu§tUr. Nitekim bir 
ba·§ka ayette §6yle buyurmaktad1r: <<Buyurdu ki : ~iiphesiz sen erte
lenenlerdensin. Bilinen giin gelene kadar.>> (Hicr, 37, 38). Sonra ona 
ve Adem'in soyundan ona uyanlara cehennem~ va'dediyor ve buyuru
yor ki: uOnlardan her kim sana uyarsa; muhakkak cehennem sizin 
cezamzd1r. Hem de tam bir ceza. Yaptlklanmzm cezas1. Miicahid; tas-



4792 iBN KESIR (Ciiz: 15; Sfire: 17 

tamam, diye tefsir ederken, Katade; sizin iizerinize bolla§tmlmi§, hi~ 
eksiltilmeyen bir ceza, diye tefsir etmi§tir. 

«Sesinle onlardan giiciin~n yettigini yerinden oynat.>> Denildi ki : 
Bu §ark1d1r. Miicahid ise; eglence ve §arkiyla onlan yerinden oynat, 
diye mana vermi§tir. ibn Abbas ise bu ayeti §oyle tefsir eder : Allah'a 
isyana ~ag1ran her §ey. Katade de boyle demi§tir. ibn Cerir de bu go
rii§ii tercih eder. 

<CAtlllannla ve yayalarmla onlara kar§l hayk1rarak yiirii.>> Onla
ra kaq1 athlanm ve piyadelerinden olu§an askerlerini gander ... 

Onlara giiciin yettigince ordulanm musallat et. Bu takdiri bix 
emirdir. Nitekim Allah Teala Meryem suresinde §byle buyurur : <cBil
miyor musun ki, katirlerin iizerine; onlan kl'§klrtan §eytanlar gander· 
dik. ~u halde sen, onlara kar§I acele etme. Biz, onlarm giinlerini say
dlk~a say1yoruz.» (Meryem, 83,84). Onlan zorlad1k~a zorlar ve gotiir
diik~e gotiiriirler. ibn Abbas ve Miicahid, «Athlarmla ve yayalarmla 
onlara kar§l hayk1rarak yiirii.>> kavlinden maksad; Allah'a isyan- ko
nusunda binekli ve yiiriiyen herkes, demi§tir. Katade ise §eytanm, cin
lerden· ve insanlardan atlllarl ve yayalan bulundugunu ve bunlarm 
onun emrine itaat edenler oldugunu sayler. ( .. . ) 

<<Mallarda ve ~ocuklarda da onlara ortak ol.n ibn Abbas ve Miica
hid derler ki : Bu ifade, §eytamn onlara Allah'a isyan konusunda har
camasmi emrettigi §eyleri kasdetmektedir. Ata ise bunun faiz oldu
gunu sayler. Hasan da; maim haramdan top!amp harama harcanmas1 
oldugunu bildirir. Katade de boyle der. Avfi ise; ibn Abbas'tan naklen 
der ki: ~eytanm mallarda onlara ortak olmas1 hayvanlanndan yani 
Bahire, Saibe ve Ham gibi kendilerine haram k1ldiklan §eylerdir. Dah· 
hak ve Katade de boyle derler. ibn ·Cerir ise; ayetin biitiin bunlan ih
tiva ettigini soyleyerek ta'mim etmenin daha uygun oldugunu bildi-
rir. 

<CVe ~ocuklardan Avfi; ibn ·Abbas, Miicahid ve Dahh~k'dan nak
len bununla; zinadan dogma ~ocuklarm kasdedildigini sayler. Ali tbn 
Ebu Talha ise ibn Abbas'tan naklen onlann bilgisiz yere, budalaca 61-· 
diirdiikleri ~ocuklan oldugunu bildirir. Katade ise Hasan el-Basri'den 
naklen der ki; Allah'a andolsun ki onlar, mallarma ve evladlanna §ey
tam i§tirak ettirmi§lerdir. <;ocuklanm Mecusi, Yahudi ve Hmstiyan 
yaparak islam boyasmm di§mda bir boyayla boyami§lar ve mallarm
dan §eytana bir boliim tahsis etmi§lerdir. Katade'nin kendisi de aym 
§ekilde soylemi§tir. 

·Ebu Salih ibn Abbas'tan naklen der ki: <<Mallarda ve ~ocuklarda 
onlara ortak ol.» ayetinde kasdedilen mii§riklerin ~ocuklanna «Ab
diilharisn, «Abdu§emsn ve <(Abdufulfmn gibi isimler vermeleridir. 
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ibn Cerir der ki: Dogrulukta si:izlerin en uygunu §Oyle denmesi
dir: Allah'a isyan edilerek, Allah'm ho§lanmad1g1 isimler takllarak, Al
lah'm ho§nud olmad1g1 bir ba§ka dine girdirerek, annesi zina ederek, 
9ocugunu oldiirerek veya diri diri gi:imerek ve buna benzer Allah'a is
yan sonucu her di§iden meydana gelen gocugun dogumu i9in iblis i§
tirak etmi§ olur. <;iinkii Allah Teala, «Mallarda ve 9ocuklarda onlara 
ortak ol,» buyurarak, §irket ve ortakhk anlam1m bir ba§ka anlamla 
tahsis etmi§tir. Oyleyse bu ortakhk, Allah'a isyan sonucu meydana 
gelen veya §eytamn emrine itaat sonucu dogan her haldir. ibn Cerir 
Taberi'nin si:iylemi§ oldugu bu ifade bir tevcihtir. Selef-i Salihin (Al
lah onlara rahmet etsin.) ortakllg1 bazan §i:iyle tefsir etmi§lerdir : 
Miislim'in Sahih'inde iyaz~dan nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) §i:iyle 
buyurmm~tur : Allah Azze ve Celie buyuruyor ki : Ben, kullariml ha: 
nifler olarak yaratt1m. ~eytanlar geldiler, onlan dinlerinden di:indiir
diiler ve benim kullanma helal kildigim §eyi §eytanlar onlara haram 
klld1Iar. 

Buhari ve Miislim'in Sahih'inde Rasulullah (s.a.) §i:iyle buyurur : 
Sizden biriniz ailesine yakla§mak istedigi zaman; Allah'm ad1yla, AI
lah'Im, bizi §eytandan uzakla§tlr. ~eytam da bize verdigin yavrudan 
uzakl~tir, derse §ayet bu s1rada onun i9in bir evlad takdir edilmi§se, 
§eytan ·o yavruya ebediyyen zarar veremez. 

«Ve va'dde bulun kendilerine.» ~eytan ancak aldatmak i9in vad'e
der onlara. Allah Teala; hak hiikmiinii verdigi giin hakikat ortaya 91-
kmca tblis'in §i:iyle dedigini haber veriyor: «i§ olup bitince; §eytan de
di ki : Ger9ekten Allah, size si:iziin dogrusunu si:iylemi§ti. Ben de size 
si:iz verdim ama sonra cayd1m. Sizi zorlayacak hi9 bir giiciim de yoktu. 
Yalmz ben, sizi 9ag1rd1m, siz de geldiniz. 0 halde beni kmamaym ken
dinizi kmaym. Artlk ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsm1z. 
Esasen daha once, beni Allah'a ortak ko§mamz1 kabul etmemi§tim. 
Dogrusu, zalimlere can yaklCl b]r azab vard1r.n (ibrahim, 22). 

«Muhakkak ki Benim kullanm iizerinde bir hakimiyyetin yoktur 
senin.» Allah Teala'mn mii'min kullanm destekledigini, korudugunu 
ve kovulmu§ §eytandan kendilerini muhafaza ettigini bu ayet-i keri
me haber vermektedir. Bunun i9in ayetin devammda «Vekil olarak 
Rabbm yeter.» buyurulmaktadir. Koruyan, destekleyen ve yard1m eden 
olarak imam Ahmed der ki: Bize Kuteybe ... Ebu Hiireyre (r.a.) den 
nakletti ki, Rasulullah (s.a.) §i:iyle buyurmu§tur: Mii'min; §eytanlan
ru i:iylesine yorar ve ezer ki, t1pk1 sizden birinizin yolculukta devesini 
yorup ezdigi gibi. 

Tefsir, C, IX. F. :JOl 
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66 - Rabb1n1z O'dur ki; lutfundan elde edesiniz diye 
gemileri sizin i<;:in denizde yuzdi.in1r. Muhakkak ki 0, si
zin i<;:in Rahim olandlr. 

Si~in RabbJmz O'dur Ki 

Allah Teala kullarma denizde gemileri miisahhar k1ld1g1 ve bun
Ian kullarmm faydasma halk ettigi !gin kullarma olan lutfunu hat1r-
1at1yor. Gemilerin kolayca denizde yiizmesi sonucu iklimden iklime ti
caretle dola§arak kar elde etmelerini saglar. Bunun igin Hak Teala 
ayetin sonunda ccMuhakkak ki 0, sizin igin Rahim oland1r.n buyur
maktadlr. Yani Allah size bu lutfunu kendi keremi ve rahmetinden 
dolayi vermektedir. 

67 - Denizde size bir s1k1ntl dokununca; yalvardlk
lannlZln hepsi kaybolur. Ancak Allah kahr. Ama 0, sizi 
kurtanp karaya Qlkannca yi.iz <;evirirsiniz. v e insan za
ten pek nankor oland1r. 

Allah Teala; insanlara bir s1kmt1 gelince Allah'a yalvard1klanm 
ve O'nun dinine dondiiklerini haber veriyor. Bu sebeple ccDenizde size 
bir Sikmtl dokununca; yalvardiklanmzm hepsi kaybolur. Ancak 0 ka
llr.» buyurmaktadir. Yani Allah'tan ba§ka ibadet ettiginiz her §ey kal
binizden silinir gider. Nitekim aym huslis, Ebu Cehil oglu ikrime igin 
tahakkuk etmi§tir. Mekke'nin fethedildigi zaman, Ebu Cehil oglu ik
rime Hz. Peygamberden kag1p kurtulniak istemi§ ve Habe§istan'a geg
mek iizere deniz yolculuguna g1kmi§, bu s1rada korkunc; bir firtma be
lirmi§. Bunun iizerine gemidekiler birbirlerlne demigler ki: Bu .firti
nanm gegmesi ic;in yalmz ve yalmz bir tek Allah'a dua edip yalvar
mamz gerekir. Bunun iizerlne ikrime kendi ic;inden §6yle demi§ : :AI-
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lah'a andolsun ki eger Allah'tan ba~kas1 denizde fayda vermiyorsa, el
bette ki karada da fayda vermeyecektir. Allah'1m Sana ahdim olsun, 
eger beni bu f1rtmadan kurtanrsan, gider elimi eline koyar ve onu 
Rauf ve Rahim olarak bulurum muhakkak. Denizden kurtulmu~lar 
ve ikrime Rasulullah'a doni.ip gelerek mi.isli.imanhg,. kabul etmi~ ve 
iyi bir mi.isli.iman olmu§. Allah ondan raz1 olsun ve onu ho~nud etsin. 

«Ama 0, sizi karaya <;Ikanp kurtarmca yi.iz <;evirirsiniz.>> Deniz
de Allah'm birligini hatlrlamamz1 unutur ve e§Siz olarak yalmz ve 
yalmz Allah'a dua etmekten vazge<;ersiniz. 

«Ve insan zaten pek nankor oland1r.» Onun seciyyesi boyle(iir. Ni-
meti unutur, inkar eder. Allah'm koruduklan mi.istesna. ·:. < 

68 - Kara taraf1nda sizi yere batrrmas1ndan veya 
ba~1n1za ta~ yagd!rmas1ndan emin mi oldunuz? Sonra 
kendiniz i<;in bir vekil de bulamazsiniz. 

Allah Teala buyuruyor ki : Karaya <;Ikinakla O'nun intikam ve 
azabmdan emin mi oldunuz? Eger Biz sizi kara tarafmda yere batmr 
veya ba§miza ta§ yagdmrsak. Ta§ ile kan§Ik olarak yagmur yagar ve 
buna (~b..) derler. Mi.icahid ve ba§kalan boyle demi§tir. Nitekim 
Allah Teala: uBiz onlann i.izerine ta~ yagd1rd1k, ancak Lut'un ailesi 
mi.istesna. Onlan seher vakti kurtarmi§tlk.>> (Kamer, 34) buyurarak 
bu kelimeyi kullanmi§tlr. Bir ba§ka ayette ise §6yle buyurur : <<Ve on
larm i.izerine bal<;Iktan ta§ yagdirmi§tlk.>> (HICr, 74) . Ve yine bir ba§
ka ayette §oyle buyurmu§tur : <<Gtikte olanm sizi yerin dibine ge<;ir
mesinden gi.ivende misiniz? 0 zaman yer; sarslld1k<;a sars1hr. Gokte 
olamn ba§Imza ta§ yagd1rmasmdan gi.ivende · misiniz? Benim uyarma-
mm nas1l oldugunu yakmda bileceksiniz.» (Mtilk, 16-17) . · 

<<Sonra kendiniz i<;in bir vekil de bulamazsmtZ.>> Sizin i.izerinizdEm 
bu ta§I kaldmp sizi ondan kurtaracak bir yardtrnc1 da bulamazsm1z. 
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69 - Yoksa s1z1 teknl.r bir kere daha oraya dondi.i.
ri.i.p i.i.zerinize ortahg1 yrkan bir f1rt1na gondererek, ki.i.f
retmi~ olman1zdan dolay1 sizi suda bogmasmdan rm emin 
oldunuz? Sonra Bize kar~1 sizi ta'kib edecek birini de bu
lamazsiniz. 

Allah Teala buyuruyor ki : Ey denizde Bizim birligimizi kabul et
tikten sonra karaya ~1kmca geri donenler, tekrar sizi denize geri don
diirerek «iizerinize ortahg1 Yikan . bir f1rtma gonderip kufretmi§ olma
mzdan dolay1 sizi sada bogmasmdan m1 emin oldunuz?» Gemileri ba
tiran ve ortallg1 kas1p kavuran bir f1rtma gondermesinden rni? ibn .. . 

Abbas ve digerleri derler ki: ,( ~l4ll .>.: kelimesi; gemileri kmp batl-
ran deniz ruzgarlan, demektir. Butun bi.mlar, sizi:q kufretmeniz ve Al
lah'tan yuz \!evirmeniz nedeniyledir. «Sonra Bize kar§I sizi ta'kib ede
cek birini de bulamazsmiZ.» ibn Abbas; ta'kib edecekten maksadm, 
yardrmc1 oldugunu sayler. Mucahid ise intikam alan bir yard1mci, ya
ni sizden sonra sizin intikamm1z1 alan birisi, demek oldugunu ifade 
eder. Katade ise §tiyle mana verir: Bu konuda bizi ta'kib edecek hi~ 
bir kimseden korkmay1z. 

70 - Andolsun ki Biz, Ademoglunu mi.i.kerrem k1l
d1k. Karada ve denizde t~1d1k. Ve onlan temiz nimetler
den nz1klandrrd1k. Yaratm1~ olduklanm1zdan c;oguna on
Ian i.i.sti.i.n k1ldlk. 

Ademogullanrun Degeri 

Allah Teala Ademogluna deger verdigini, ikram edip §ereflendir
digini, onu en guzel §ekilde ve mukemmellikte yarattlgml haber veri
yor. Nitekim bir ba§ka ayet-i kerime'de : «Dogrusu Biz insam en duz
gun ve guzel bir yaratl§la yarattlk.» (Tin, 4) buyurmaktad1r. Ayak
lan uzeri dikilip yuruyen ve eliyle ahp yiyen bir yaratlh§la yarattik. 
insandan ba§ka diger hayvanlar dort~ aya~ uzere yuruyup, agz1yla ye
mek durumundayken; Biz onu eliyle yiyip ayag1 uzeri yuruyen bir 
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canh k1ld1k. Ona kulak, goz ve gbniil verdik. Biitun bunlar sayesinde 
goriir, anlar ve yararlanarak e§ya arasmda aynm yapar. E~yamn iyi
sini ve gtizelini bilir, dini ve diinyevi i§lerinde neyin kendisinin zara
rma oldugunu anlar. 

<d{arada ve denizde ta§ldlk. >> Karada; hayvan, katlr ve at iizerin
de ta§1d1k. Denizde de; biiyiik ve kiic;iik gemilerde. 

<lYe onlan temiz nimetlerden nz1klandird1k.» Meyvelerden, ekin
lerden. Etlerden, siitlerden. Ve daha c;e§it c;e§it rengi, tadl olan leziz 
ve ho§lamlan §eylerden. Giizel manzaralardan ve her tiirlii degerli gi
yeceklerden. Kendileri ic;in c;e§itli tiirden, renkten, §ekilden giyecekler 
verdik. 'Muhtelif iklimlerden, bblgelerden ve yorelerden yanlarma geti
recekleri nZiklar ihsan ettik. 

«Yaratrm§ olduklanm1zdan c;oguna onlan iistiin k1Id1k.» Diger ya
ratlk tiirlerine ve canhlara iistiin k1ld1k. Bu ayet-i kerime delil getiri
Ierek; insan tiiriiniin melek tiiriinden iistiin oldugu soylenir. Nitekiin 
Abdiirrezzak der ki: Bize Ma'mer, Zeyd ibn Eslem'den naklen der ki: 
Melekler §byle dediler : Ey Rabb1m1z; dogrusu Sen ademogluna dun
yay! verdin. Orada yer ve nimetlenirler. Bize diinyadan bir §ey ver
medigine gore, onun yerine ahireti ver. Allah Azze ve Celie buyurur 
ki : izzetim ve celahm hakkl ·ic;in, elimle yarattiklanmm soyundan sa
lih olanlan; kendilerine oi deyince olanlar gibi k1lmam, asia. Bu hadis 
bu §ekliyle murseldir. Ancak bir ba§ka §ekille muttas1I oiarak rivayet 
edilmektedir. Buna gore Hat1z Ebu'I Kas1m et-Taberani der ki : Bize 
Ahmed ibn Muhammed ... Abdullah ibn Amr kanahyla Rasulullah 
(s.a.) m §byie buyurdugunu nakietti : Meiekier dediler ki : Rabblffilz; 
ademogullarma diinyay1 ve!din. Orada yer, ic;er ve giyinirler. Biz Se
ni hamd ile tesbih ettigimiz halde ne yeriz, ne ic;eriz, ne de egleniriz. 
Nasll oniara diinyay1 vermi§sen bize de ahireti ver. Allah Teaia bu
yurdu ki: Elimie yaratml§ oldugumun soyundan gelenierin salihierini; 
kendisine ol deyince olanlar gibi k1lmam. ibn Asakir, Muhammed ibn 
Eyyub tarik1yla ... Enes ibn Malik'den nakieder ki; Rasuiullah (s.a.) 
§6yle buyurmu§ : Meiekler dediler ki: Rabb1m1z; Sen bizi de yarattm 
ademogullanm da. Onian yemek yer, ic;ecek ic;er, elbise giyer, kadm- . 
larla evlenir, hayvanlara biner, uyur ve istirahat eder §ekilde halket
tin. Bize bunlardan hie; birini vermedin. DiinyaYl oniar ic;in k1I, ahi
reti de bizim ic;in. Allah Azze ve Celie buyurdu ki: Kendi elimle yara
tlp ruhumdan ufiirdiiklerimi; ol deyip de oiuverenler gibi kiimam, 
asia. 

Taberani der ki : Bize Abdan ibn Ahmed .. . Abdullah ibn Amr'dan 
nakletti ki; iRasulullah (s.a.) §byle buyurmu§ : K1yamet gfulunde AI-
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lah katmda ademogullarmdan daha degerli hic; bir §ey yoktur. Ey Al
lah'm RasO.lii; melekler de mi? denilince; RasO.lullah buyurdu ki: Me
Iekler de. Qiinkii melekier giine§ ve ay gibi ibadete mecb11rduriar. Bu 
hadis gerc;ekten garibdir. 

----- iZAHI ---

<<Andoisun ki Biz, ademogiunu miikerrem klld1k.>> Giizei sO.ret, 
dengeli miza9 ve diizgiin boy vererek §erefli k1ld1k. Akllia ay1rdetme, 
konu§ma ve aniatma, i§aret ve ~izgiyie meramm1 belirtme giicii, yer
yiiziinde gec;inme yollanm ve c;e§itli san'atlara ba§vurarak oradaki im
kaniardan faydalanma yollanm ogrettik. Ulvi ve siifli sebep ve mii
sebbebierle kendi faydalanna olan §eyleri ogrenmeierini saglayarak §e
refli klld1k. Ve daha buna benzer say1ya, hesaba gelmez §eylerle. Bun
tar arasmda ibn Abbas'm soylemi§ oldugu §U ifade dikkat c;ekicidir : 
Her canh yiyecegine kendisi uzamrken, insan yiyecegini eliyle agzma 
getirir. (Kadi Beydavi, Envar et-Tenzil, IV, 55) 

--- oOo --

71 - 0 gun biitun insanlan imamlan ile vag1nnz. 0 
gun kime kita!bl sag1ndan verilmi~se; i~te onlar kitablan
nl okuyacaklar, k1l kadar zulum olunmayacaklard1r. 

72 - Kim de burada kor ise ahirette de kordiir. Y ol 
bak1m1ndan da daha sap1ktlr. 

Allah Teala k1yamet giiniinden haber vererek, her iimmetin on
derleriyie birlikte hesaba c;ekilecegini bildiriyor. Ancak burada gec;en 
<cimam)) kelimesi iizerinde ihtilat edilmi§tir. Miicahid ve Katade der
ler ki : Peygamberleriyle birlikte hesaba c;ekilir, demektir. Ve bu Al
lah Teala'mn: <<Her iimmetin bir rasO.lii vard1r. Onlann rasO.lleri ge
lince aralarmda adaietie hiikmedilir. Ve asia zuime ugrabimazlar.)) 
(YO.nus, 47) kavli gibidir. Selef'ten baz1Ian dediler ki : Bu hadis, as
habm §erefinin biiyiik oldugunu gosterir. Qiinkii oniarm imam1 Hz. 
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Peygamberdir. ibn Zeyd der ki: Her i.immet peygamberlerine indiril
mi~ olan te§riatl havi kitablanyla birlikte c;agmllr, demektir. ibn Ce
rir de bu gorii§ii tercih eder. ibn Ebu Necih, Mi.icahidden nakleder ki; 
o imamdan maksadm kitablan oldugunu, soylerni§tir. Miicahid'in bu 
ac;Iklamas1yla ibn Abbas'm «0 gi.in biiti.in insanlan imam1yla birlikte 
c;agmnz.» Yani amellerini havi kitablan ile c;agmnz, diye tefsir etti
gine dair Avfi'nin rivayet ettigi gori.i§i.i kasdetmi§ olmas1 da muhte
meldir. Ebu'l-Aliye, Ha.San, Dahhak da boyle demi§lerdir. Bu; en ~ok 
tercih edilen gorii§tiir. <;i.inkii Allah Teala, «Ve Biz her §eyi apac;1k bir 
kita.bta saymi§lzdir.>> (Yasin, 12) buyurmaktad1r. Ve yine Kehf sure
sinde §6yle buyurmaktad1r: ccAmel defteri ortaya konuldugunda suc;
lularm onda yaz11l olandan korktuklanm gori.irsiin. Vah bize, eyvah 
bize, bu kitab nas1l olmu§ da ki.ic;uk buyuk bir §ey b1rakmaks1zm hep
sini sayrn1§ derler. <;unku buttin i§lediklerini haz1r bulurlar.» (Kehf, 
49) . Casiye suresinde ise §Oyle buyrulur : ccHer ummeti diz ustu c;ok
mu§ olarak gorursun. Her ummet kitabma c;agnhr. Onlara denir ki : 
Bugun size i§lediginizin kar§1llg1 verilecektir. Bu kitab1m1z gerc;ekten 
sizin aleyhinize konu§uyor. Biz yapt1klanmz1 §Uphesiz bir bir kayde:· 
diyorduk.» (Casiye, 28-29). 

Bu ifadeler, Allah Teala'mn bir ummet hakkmda hukum verdigi 
zaman, o ummetin peygamberini de getirmesini reddetmez. <;unku 
peygamberin muhakkak onlarm yaphklarma aleyhlerinde §ehadet· et
mesi gerekir. Nitekim 'Hak Teala §6yle buyurur : «Yeryuzu Rabbmm 
nuruyla aydmlanml§tlr. Kitab konmu§ ve peygamberlerle, §ahidler ge
tirilmi§tir.» (Zumer, 69) Nisa suresinde ise §Oyle buyrulur : ccHer um
metten bir §ahid kildigimiz ve onlara da seni §ahid getirdigimiz za
man (bakahm) nice olacak?» (Nisa, 41). 

Ancak burada imam kelimesi ile kasdolunan; amellerin yaz1ldig1 
kitabdlr. Bunun ic;in Allah Teala: ceO gun buttin insanlan imamlan 
ile c;agmnz.» buyurmaktadir. ceO gun kime kitab1 sagmdan verilrni§
se; i§te onlar kitablanm okuyacaklar, k1l kadar zulum olunmayacak
lardlr.» Onlar, yaptlklan salih amelden dolay1 ferahhk ve surur ile ki
tablanm okuyacaklar ve sevineceklerdir. Nitekim Hakka suresinde §OY-

. le buyurulmaktadir: ccKitab1 sagmdan verilen: Alm kitab1m1 okuyun, 
dogrusu bir hesabla§ma ile kar§Ila§acagirni umuyordum, der. Art1k o 
meyveleri sarkml§ yuksek bir bahc;ede, ho§ bir ya§ayl§ ic;indedir. On
lara '§Oyle denilir : Gec;rni§ gunlerde pe§inen i§lediklerinize kar§Ihk ati
yetle yeyin, ic;in. Kitab1 kendisine solundan verilen kimse : Kitab1m 
ke§ki bana verilmeseydi. Ke§ki hesab1mm ne oldugunu bilmeseydim. 
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Bu i§ ke§ki son bulmu§ olsayd1. Mahm bana fayda vermedi, gucum de 
kalmad1, der.>> (Hakka, 19-29). 

<cKll kadar zulum olunmayacaklard1r.)) Daha once (:Nisa suresi, 
kuk dokuzuncu ayetin tefsirinde) ( ~ ) kelimesinin, ~ekirdegin or-

• I 

tasmda uzanan k1l oldugu belirtilmi§tir. 
Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar bu konuda bir hadis naklederek §Oyle 

der: Bize Muhammed ibn Yamer ... Ebu Hureyre'den nakletti ki; Ra
sulullah (s.a.), «0 gun btittin insanlan imamlan ile ~a~rmZ.>> ayeti 
konusunda §oyle buyurmu§tur: Onlardan birisi <;ag1rll1r, kitab1 sagm
dan verilir. Bedeniyle kendisine destek saglamp yuzu akla§tlnhr. Ba
§mm uzerine parlak inciden bir ta<; konur. Boylece arkada§lan arasi
na sallverilir. Onu uzaktan gorurler ve derler ki : Allah'1m, bize de on
dan ver ve bizi bu husU.Sta kutlu k1l. 0 ki§i yanlarma gelir ve kendi
lerine der ki : Mujdeler olsun size. Qtinku her birinize bunun gibisi 
var. Kafire gelince; ytizu karartlllr bedeni <;ekilir ve arkada§lan onu 
goriirler, derler ki : Bundan -veya bu gibilerin •§errinden- Allah'a 
s1gmmz. Allah'1m, bizi bOyle yapma. 0, yanlarma gelince derler ki : 
Allah'rm onu rezll et. 0 da; Allah sizi uzak k1lsm, <;tinku her birinize 
bunun gibisi var, der. Sonra Bezzar, bu hadisin yalmz bu §ekilde riva
yet edilmi§ oldugunu sayler, 

·<(Kim de burada kor ise ahirette de kordur. Yol bak1mmdan dada
ha sap1ktlr.» ibn Abbas, Mucahid, Katade ve ibn Zeyd «Burada>> kav
liyle, dunya hayatl kasdedildigini, «kordtir» kavliyle de Allah'm ayet ve 
delillerini, .huccetlerini goremez d~nilmek istendigini bildirmi§lerdir. 
<<Ahirette de kordur.>> Aym §ekilde olur. Veya «yol bak1mmdan da daha 
sap1ktlr.>> Dtinyada oldugu gibi ahirette ise yolu daha sap1ktlr. Bu gi· 
bilerden Allah'!! .Slimmz, 
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74 - Sayet sana sebat vermem.i~ olsayd1k andolsun 
ki, az da olsa onlara mey ledecektin. 

75 - Ve o zaman Biz sana hayatln da kat kat1n1, olii
miin de kat katm1 tattlnrdlk. Sonra Bize kar~1 sana bir 
yard1mci da bulamazdln. 

Allah Teala; RasuHinu -Allah'm salat ve selam1 onun iizerine ol
sun-destekledigini, te'yid ettigini bildiriyor. Azgmlarm hilesinden, 
kotiilerin §errinden korudugunu ve onun i§lerini kendisinin yonettigi
ni, ona yard1rm kendisinin iistlendigini ve yaratlklarmdan hi~ bir kim
seye onu btrakmadigmi, aksine onun velisinin, h8.f1zmm, koruyucu
sunun, yardrmciSmm, destekleyicisinin, galib getiricisinin kendisi ol
dugunu, onun dinini ona dii§manhk edenlere iistiin ktlacagmt, ona 
kar§I ~1k1p reddedenlere galib getirecegini, diinyamn dogusunda ve ba
tiSmda onu muzaffer ktlacagmi haber veriyor. Ktyamet giiniine ka
dar Allahm pek ~ok salat ve selamt onun uzerine olsun. 

76 - Nerdeyse seni memleketten <;1karmak i<;in zor
layacaklardl. 0 zaman senin ardlndan onlar da ancak <;ok 
az kala;bilirler. 

77 - Bu, senden once gonderdigim.iz peygamberleri
m.ize de bir kanundur. Sen Bizim kailunumuzda degi~ik
lik bulamazs1n. 

Denilir ki : Bu a yet yahudiler hakkmda nazil olmu§tUr. Qtinkii . 
onlar peygamberler yurd~ olarak ~am'a yerle§mesini ve Medine'de ika
meti terketmesini bildirmi§lerdi. Bu gorii§ zaytftlr. Qiinkii ayet Mek
~e'de nazil olmU§tur, Medine'de ikamet ise daha sonrad1r. 

Denildi ki: Bu ayet Tebuk sava§t hakkmda nazil olmu§tur. Bu
nun s1hhat1 iizerinde durulmast gerekir. 

Beyhaki der ki: Hakim ... Abdurrahman ibn Ganm'den nakletti 
ki : Bir giin yahudiler Hz. Peygambere geldiler ve dediler ki : Ey Ka
stm'm babast, eger sen ger~ekten peygamber isen ~am'a git. Qiinkii 
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§am hem mah~er yurdu, hem de peygamberler toprag1d1r. Hz. Pey
gamber onlann dedigini dogrulad1. Tebuk sava§ma girdi ve '§am'I al
mak istiyordu. Tebuk'e ula§mca Allah Teala Beni israil suresinden ba
Zl ayetler indirdi. i§te <<Nerdeyse seni memleketten ~1karmak i~in zor
layacaklardl. .. )) a yeti bu s1rada indi. Burada Allah ana Medine'ye don
mesini emretti ve buyurdu ki: Senin hayatm, oliimiin oradad1r. Ve 
oradan diriltileceksin. Bu hadisin isnadma dikkatle bakmak gerekir. 
Hadisin sahih olmad1g1 sarihdir. <;iinkii Hz. Peygamber Tebuk sava
§ma yahudiler istedigi i\!in ~1kmam1§, sadece Allah'm §U emrine uya
rak sava§a ~lkml§tlr: <<Ey iman edenler; katirlerden size yakm olan
larla sava§m. Ve onlar sizde sertlik gorsiinler.)) (Tevbe, 123). Keza ay
m surede yer alan §U ilahi emre imtisal etti: «Ey iman edenler; Kitab 
verilmi§ olanlardan; Allah'a da, ahiret giiniine de inanmayan, Allah 
ve peygamberinin haram kild1gm1 haram saymayan ve Hak Dini din 
edinmeyenlerle -boyun egip kendi elleriyle cizye verinceye kadar
sava§m.>> (Tevbe, 29), Tebuk'te, Mu'te'de olen ashabmm k1sas ve in
tikamml alrnak i~in sava~ml§tlr. Allah en iyisini bilendir. Eger sahih 
ise Velid 'ibn Miislim'in .. . Ebu Umame'den naklettigi §U hadisin buna 
hamledilmesi gerekir. Hadiste Rasulullah (s.a.) §byle buyurur: Kur'an 
i.i~ yerde indirildi: Mekke, Medine ve §am. Velid, §am kelimesiyle Ku
diis'un kasdedildigini sayler. §am'm Tebuk olarak tefsir edilmesi ise, 
Velid'in dedigi Kudiis tefsirinden daha giizeldir. Allah en iyisini bi
lendir. 

Denildi ki: Bu ayet Kurey§'li kafirler hakkmda nazil olmu§tur. 
Onlar Hz. Peygamberi aralanndan ~1karmak istemi§lerdi. Allah Teala · 
bu ayetle onlan tehdid .etti. Ve peygamberi Mekke'den ~1kanrlarsa ora
da \!Ok az bir sure kalabileceklerini bildirdi. Ger\!ek de boyle olmu§tur. 
Onlar Hz. Peygambere eziyyetlei:'ini artlrd1ktan sonra ancak Mekke'de 
bir bu~uk sene rahat kalabilmi§lerdir. Nihayet Allah onlan ve pey
gamberini sbzle§meksizin Bedir'de kar§Ila§tlrnn§ ve onlara kar§l iis
tiinliik saglayarak muzaffer kilmi§tlr. Rasulullah onlann se~kinlerini 
oldiirmii§, gii~i.izlerini esir almi§tir. Bunun i~in Allah Teala <<Bu, sen
den once gonderdigimiz peygamberlerimize de bir kanundur.>> buyur
maktadlr. Yani peygamberlerimizi inkar edip ona eziyyet edenler hak
kmdaki kanunumuz budur: Peygamber onlarm arasmdan ~1kar ve 
onlara azab gelir. Eger Rasulullah rahmet el~isi olmasayd1, daha once 
hi~ bir kirhsenin ba~ma gelmeyecek §ekilde onlann ba§ma musibetler 
gelirdi. Bunun i~in Allah Teala Enfal suresinde §byle buyurmu§tur : 
«Sen, onlarm arasmda bulundugun siirece Allah onlan azabland1racak 
degildir. Onlar magfiret diledikleri siirece Allah onlan azablandmc1 
degildir.1> (Enfal, 33). 
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78 - Giine~in bat1ya yonelmesinden gecenin karar
masma kadar namaz k1L Sabah vakti de. Zira sabah vak
ti goriilmesi gerekli bir ibadettir. 

79 - Geceleyin yaln1z sana ma.hsus olmak iizere te
hecciid namaz1 k1L Umulur ki, Rabb1n seni ogulmii~ bir 
makama gonderiverir. 

Namaz Kd 

Allah Teala Raswii'ne farz k1hnrru§ olan namazlan vakitlerinde 
eda etmesini emrederek buyuruyor ki : ((Giine§in batlya yonelmesin
den gecenin kararmasma kadar namaz k1L» Gi.ine§in bat1ya yonelme
si; batmas1d1r, denilmi§tir. ibn Mes'ud, Miicahid ve ibn Zeyd boyle 
der. Hi.i§eym, Mugire kanahyla ~a'bi'den, o da ibn Abt:ms'tan nakle
der ki; giin~in batlya yonelmesi anlamma gelen ,( !J )~ )! kelimesi, gji
ne§in zevali demekti~. Nafi' bu rivayeti Abdullah- ibn Orner' den nak
letmi§tir. Malik de tefsirinde Ziihri kanahyla Abdullah ibn Omer'den 
bu rivayeti nakleder. Ebu Berze el-Eslemi de aym gorii§ii bildirir. Bu 
rivayet, ibn Mes'ud ve ·Miicahid'den de menkuldiir. Hasan, Dahhak, 
Ebu Ca'fer el-Bak1r da bu gorii§ii bildirmi§lerdir. ibn Cerlr Taberl de 
bu gorii§ii tercih eder. Buna delil olarak da Abd ibn Humeyd kanahy
la .. . Cabir ibn Abdullah'tan naklettigi §U hadisi zikreder :Ben, Ra
sulullah (s.a.) 1 ve ashabmdan dileyenleri davet ettim. Yammda ye
meklerini yediler. Sonra gi.ine§ zevale erdigi vakit ~1ktllar. Hz. Pey
gamber ~1ktl ve dedi ki ey Ebubekir ~1k . i§te bu, giine§in batlya yonel
digi zamand1r. Sonra Taheri bu hadisi Sehl kanahyla Cabir'den aym 
§ekilde rivayet eder. Buna gore bu ayet, be§ vakit namazm vaktinin 
girdigi am belirtmektedir. <;iinkii gi.ine§in bat1ya yonelmesi, gecenin 
karanh~na kadar olan zamand1r. Bazllan da; . gi.ine§in batl§Idlr, de
mi§lerdir. Ogle, ikindi, ak§am ve ya_ts1 namaz1 bu ayetten almml§tlr. 
<<Zira sabah vakti goriilmesi gerekli bir ibadettir,» kavli de, sabah na-
mazml kasdetmektedir. · 

Namaz vakitlerinin tafsilatl; Rasulullah'm fiil ve sozlerinden te-
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vatiir yoluyla nakledilen Siinnet-i Seniyye ile tesbit edilmi§tir. Bugii
ne kadar miisliiman halkm k1ld1~ namaz vakitleri de boyledir. Bunla
n sonrakiler oncekilerden almi§lardlr. Her nesil bir oncekinden ogren
mi§tir. Bu husus yerinde kaY1dlld1r. Hamd, Allah'a mahsustur. 

ttZira sabah vakti goriilmesi gerekli bir iba.dettir.)) A'me~. ibrahim 
kanallyla Abdullah ibn Mes'ud'dan; Ebu Salih kanallyla da Ebu Hii
reyre'den nakleder ki; RasUlullah (s.a.) bu ayet-i kerime hakkmda ~oy
le buyurmu§tur : Onu gece melekleri ve giindiiz melekleri seyrederler. 
Buhari der ki : Bize Abdullah ibn Muhammed .. . Ebu Hiireyre'den nak
letti ki ; RasUlullah (s.a .) §6yle buyurmu§tur : 

~~;.~J}~'£.~)~~~c_~·ct.)~);j,A_; ;i-;v:1)1 ;.~}~~~;.~ J~ 
Cemaatla namazm tek ba§ma namaza iistiinliigii yirmi be§ dere

cedir. Gece melekleriyle giindiiz melekleri sabah namazmda toplamr
lar. Ebu Hiireyre devamla der ki : isterseniz : uZira sabah vakti gorill-
mesi gerekli bir ibadettir.>> ayetini okuyunuz. . 

imam Ahmed der ki : Bize Esbat ... Abdullah ibn Mes'ud'dan, 
A'me§ de Ebu Hiireyre'den nakletti ki ; Rasulullah (s.a.) bu ayet ko
nusunda '§6yle demi~tir : Gece melekleri ve giindiiz melekleri ona §a- · 
hid olur. Tirmizi, Nesei, ibn Mace, her ii<;ii birlikte Ubeyd ibn 'Esbat 
ibn Muhammed kanallyla babasmdan bu hadisi naklederler. Tirmizi 
ise, hadisin hasen ve sahih oldugunu soyler. Buhari ve Miislim'in ifa
desine gore Malik kanallyla Ebu Hiireyre'den nakledilir ki, Rasulullah 
(s.a.) §6yle buyurmU§ : Gece melekleri ve giindiiz melekleri sizin pe§i- 
nizden ko§U§Urlar. Sabah ve ikindi namazmda toplamrlar. Sizinle be
raber bulunanlar goge <;Iktlklannda Allah Teala sizi onlardan daha 
iyi bildigi halde meleklerine sorar ve kulumu ne durumda terkettiniz? 
buy\lrur. Onlar da: Onlann yamna vard1g1m1zda namaz k1llyorlardl, 
yanlarmdan aynldig1m1zda yine namaz k1hyorlard1, derler. Abdullah 
ibn Mes'ud der ki : Bekc;iler sabah namazmda bulu§urlar. Bunlar goge 
yiikselirler, onlar burada kahrlar. ibrahim en-Nehai, Miicahid, Kata
de ve bir ba§kasl da bu ayetin tefsirinde bOyle demi§tir. 

ibn Cerir Taberi'nin burada Leys ibn Sa'd kanahyla ... Ebu Der-· 
da'dan naklettigi ve niizul hadisi diye bilinen hadiste Allah Teala'nm 
§6yle buyurdugu belirtilir : Benden magfiret dileyen var m1 ki, onu 
bagi§layaYlm. Benden isteyen var m1 ki ona vereyim. Bana dua eden 
var m1 ki fecir doguncaya kadar ona icabet edeyim. Bunun ic;in Allah 
Teala : «Sabah vakti de. Zira sabah vakti goriilmesi gereklj bir ibadet
tir.» buyurmaktadir. Gece melekleri ve giindiiz melekleri ona §ehadet 
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ederler. Bu hadis fazlahgi bulunmasi sebebiyle munferiddir. Ancak 
Ebu Davud'un Sunen'inde aym zatm bu hadisi yer almaktadir. 

«Geceleyin yalmz sana mahsU.S olmak uzere teheccud namaz1 kiL» 
Farz namazlardan sonra Allah Teala ona gece namaz1 kilmasmi em
retmektedir. Nitekim M'iislim'in Sahih'inde varid olduguna gore, Ebu 
Hureyre Rasulullah'a farz namazlardan sonra en afdal namaz han
gisidir? diye soruldugu, Rasulullah'm da; gece namazidir, dedigi be
lirtilir. Bu sebeple Allah Teala farz namazlardan sonra yuce Rasul~'ne 
o gunun ge~esini de ikame etmesini emretmektedir. c;unku teheccud 
namaz1 uykudan sonra olan namazd1r. Alkame, Esved, ibrahim en-Ne
hai ve bir ba§kasi daha; Arap dilinde bu keliinenin bilinen anlam1 bu
dur, demi§lerdir. Yine Rasulullah (s.a.) tan varid olan hadislerde Hz. 
Peygamberin uyuduktan sonra teheccud namaz1 k1ldig1 ibn Abbas, 
.Ai'§e ve daha ba§ka sahabe tarafmdan nakledilir. Nitekim bu husus ye
rinde geni§~e anlatilrnt§tir. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. Ha
san el-Basri ise der ki: Teheccud ns.maz1, yats1 namazmdan sonra ki
lman namazd1r. Ve uykudan sonra k1lman nainaza da hamledilebilir. 

Ancak «Y:almz sana mahsus olmak uzere» kavlinde ihtilaf vard1r. 
Baz1Ian derler ki : Teheccud namazmm vacib olu§u yalmz sana mah
sU.Stur. Onlar teheccud namazmm Hz. Peygamber j~in vacib oldugu
nu, diger 'iimmet ferdleri i~in · vacib olmadigmi soylerler. Bunu Avfi ibn 

. Abbas'tan rivayet eder. Bilginlerin iki gori.i§i.inden birisi ~afii merhu
mun da iki gori.i§'iinden birisi budur. ibn Cerir Taheri de bu gori.i§i.i 
tercih eder. BaZilan da derler ki : Geceleyin namaz k1lmak bahusU.S 
Hz. Peygamber hakkmda nafiledir. <;i.inki.i onun gelmi§ ve ge~mi§ gu
nahlan ba~§lanrm§tir. ummeti i~in ise nafile namazlarla gi.inahlan 
bagi§lamr. Mucahid boyle der. Ahmed ibn Hanbel'in Musned'inde Ebu 
umame el-Bahili'den de boyle rivayet edilir. 

Mak.am-1 Mahmud 

«Umulur ki Rabbm seni og'iilmi.i§ bir makama gonderiverir.» Sa
na emrettigim bu fiilleri yap ki; seni k1yamet gi.ini.inde butun yara
tiklarm ve yaratiklan yaratamn ovgi.iyle bahsedecegi bir makama ~~
karahm. ibn Cerir merhum der ki : Te'vil ehlinin ekseriyyeti bu ma
kamm, Hz. Peygamberin insanlara §efaat etmek i.izere ~Ikanlacag1 ma
kam oldugunu soylemi§lerdir. 0 gun i~inde bulunduklan ~iddetli ve 
deh~etli halin ag1rhgmdan boylece Rablan onlan huzura kavu§tura
caktlr. 

Bize ibn Be§§ar .. . Huzeyfe'den nakletti ki; o, §oyle demi§ : insan-



4806 iBN KESiR (Ciiz: 15: SUI'e: 17 

lar bir tepede toplamrlar. Gazier onlara sirayet eder, sesleri duyulur. 
Yarat1ld1klan giinde olduklan gibi ~ml~1plak, ba§ a~1k yalmayak hu
zurda durdurulurlar. Allah'm izni olmadan hi~ bir nefis konU§amaz. 
Bu s1rada; ey Muhammed, diye seslenilir. Hz. Peygamber der ki: Em
rin ba§tmla goziim iistiine. Haytr Senin ellerindedir. ~er Senden uzak
tadir. Senin dogru yola eri§tirdigin hidayete ermi§tir. Kullann Senin 
oniinde Senin huzurunda ve Sana doniiktiirler. Senden yine Sana do
nii§ten ba§ka kurtulu§ ve s1gmak yoktur. Yiicelerden yiicesin, kutlu
sun Sen. Ey Beyt'in Rabbi, tesbih ederim Seni. i'§te Allah Azze ve Cel
le'nin zikrettigi oviilmii§ makam budur. Taheri daha sonra Biindar ka
nallyla ... Ebu ishak'dan bu ifadeyi nakleder. 

:i:bn Abbas der ki: Bu ((ogiilmii§ olan makam>> §efaat makam1d1r. 
:i:bn Ebl,l Necih, Miid.hid'in bOyle dedigini nakleder. Hasan el-Basri de 
boyle derni§tir. Katade ise der ki : .:i:lkin yerin yanld1g1 kimse Hz. Pey
gamber'dir; ilk §efaat eden oqur. Allah Teala'mn : ((Umulur ki Rab
bm seni oviilmii§ bir makama gonderiverir» kavlinden maksadm da 
bu makam oldugunu ilim ehli soylemi§lerdir. 

Ben derim ki: Allah Rasulii (s.a.) nun -Allah'm salat ve selam1 
onun iizerine olsun- ba§kasmda bulunmayan, e§i ve benzeri olma
yan yiice degerleri vard1r. ilk defa · onun i~in yer (kabir) yanlacak 
ve o binitli olarak Mah§ere gelecektir. Hz. Adem'in ve ondan sonra 
gelenlerin altmda topland1klan sancak onun sancag1d1r. Durak . ye
rinde ziyaret~ileri en ~ok olan havuz onun havuzudur. En yiice ve en 
biiyiik §efaat, Allah katmda onun §efaat1d1r. 0, yarat1klar arasmda hii
kiim verip hakhyt haks1zdan ay1rd etmek i~in gelir. insanlar once 
Adem'e sonra Nuh'a, sonra ibrahim'e, sonra Musa'ya, sonra isa'ya yal
vardlktan sonra hepsi; ben bunun ehli degilim, derler. Nihayet Muham
med Aleyhisselam'a gelirler. 0; ben bunun i~inim, ben bunun i~inim, 
der. in§aallah bu rivayeti mufassal olarak zikredecegiz. Aynca Hz. Pey
gamber, cehenneme gonderilmesi buyrulan topluluklara da §efaat eder 
ve onlan cehennemden geri dondiiriir. Ummeti arasmda hiikiim veren 
ilk peygamber odur. Ummeti .ile birlikte S1rat kopriisiiniin iizerinden 
ilk ge~ert odur. Cennette ilk §efaat edecek odur. Nitekim Miislim'in S'a
hih'inde nakledildigine gore; biitiin mii'minler cennete onun §efaati 
sayesinde gireceklerdir. Cennete ilk giren odur. Onun iimmeti, diger bii
tiin ummetlerden once cennete girecektir. Amelleriyle cennete eri§emi
yen topluluklara §efaat ederek derecelerinin yiikselmesini saglayacak 
odur. Cennetteki makamlann en yiicesi ola11 ((Vesile» nin sahibi odur. 
Vesile yalmz ve yalmz onundur, ona yara§Ir. Allah Teala asilere §efaat 
i~in izin verdiginde; melekler, peygamberler ve mii'minler §efaat ede-
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ceklerdir. 0 ise Allah'tan ba~ka say1sm1 kimsenin bilmedigi yaratlkla
ra §efaat edecektir. Kimse onun gibi §efaat edemeyecek ve §efaatta 
hie; kimse ona e§it olamayacaktlr. Siret kitabmm sonunda geni§ ola
rak ben bu hususu a<;Ikladim. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. 

~imdi de Makam-1 Mahmud (ovtilmu§ makam) konusunda varid 
olan hadisleri zikredelim. Yardlm ve tevfik Allah'tandir. 

1 - Abdullah ibn Omer'in Hadisi : imam Buhari der ki : Bize is
man ibn Eban ... Adem ibn Ali'den nakletti ki, o; Abdullah ibn 6mer'
in §6yle dedigini duydum, demi§tir : insanlar k1yamet gununde diz c;ok
mu§ olarak gec;erler. Her millet peygamberini ta'kib eder. Onlar; ey 
falan §efaat et, ey falan bana §efaat et, derler. Nihayet §efaat s1ras1 
Hz. Peygambere gelir. i§te Allah'm Makam-1 Mahmud'a gonderecegini 
bildirdigi gun, o gundur. Bu hadisi Hamza ibn Abdullah, babas1 ka
nahyla Hz. Peygamberden nakletmi~tir. 

ibn Cerir Taheri der ki : Bana Muhammed ibn Abdullah ibn 
Abd'Ul-Hakem .. . Ubeydullah ibn Ebu Ca'fer'den nakletti ki, o; ben 
Hamza ibn Abdullah 'ibn Omer'in §Oyle dedigini duydum, demi§tir : 
Abdullah ibn Omer'den duydum ki Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurdu : 
Gune§ oylesine yakla§Ir ki terler kulaklarm yansma kadar vanr. On
lar bu durumdayken, Hz. Adem'den yard1m isterler. Hz. Adem; ben 
bunun sahibi degilim, der. Sonra Musa'dan yard1m isterler, o da boyle 
der. Sonra Hz. Muhammed'den yard1m isterler. 0 mahlukat arasmda 
§efaat eder ve yuruyerek cennet kap1s1mn halkasm1 tutar. I§te o gun 
Allah Teala onu Makam-1 Mahmud'a gonderir. Bu hadisi Buhari, ze
kat babmda Yahya ibn Bukeyr kanallyla Leys ibn Sa'd'dan naklet
tikten sonra §U ilaveyi kaydeder: i§te o gun Allah Teala Hz. Peygam
beri Makam-1 Mahmud'a gonderir. Orada bulunan herkes onu ovguy
le niteler. Buhari der ki : Bize Ali ibn Ayya§ .. . Cabir ibn Abdullah'tan 
nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : Ezan sesini duydugun 
zaman; Allah'1m, bu, tamamlanmi§ davetin Rabbi, k1lman namazm 
sahibi, Muhammed'e vesile ve fazileti ver ve onu kendisine va'dettigin 
Makam-1 Mahmud'a gander, derse; k1yamet gununde benim §efaatlm 
onun uzerine helal olur. Bu hadisi Buhari munferiden nakletmi~tir, 
Miislim'de yoktur. 

2 - Ubeyy ibn Ka'b'm Hadisi : imam Ahmed ibn Hanbel der ki : . 
Bize Ebu Amir el-Ezdi ... Ubeyy ibn Ka'b kanahyla babasmdan nak
letti ki; Hz. Peygamber §6yle buyurmu§tur : K1yamet giinu oldugu za
man, ben peygamberlerin imam1 ve hatibi olurum. Onlann §efaat sa
hibi olurum. Bu, og jnme i~in soylenmemi§tir. Bu hadisi Tirmizi Ebu 



4808 iBN KESiR (Ciiz: 15; Slire : 17 

Amir kanahyla nakleder ve; hasen, sahib hadistir, der. ibn Mace ise 
Abdullah ibn Muhammed kanahyla Ubeyy ibn Ka'b'dan nakleder. Biz 
onun rivayetini, Kur'an'm yedi barf oldugu konusunu a~1klarken zik
retmi§tik. 0 hadisin sonunda Hz. Peygamber §byle buyuruyordu : Ben 
dedim ki : Allah'1m iimmetimi bagl'§la, Allah'1m iimmetimi bagi§la. 
U~iinciisii ise ibrahim Aleyhisselam dahil mahlukatm hepsinin · onu 
bekledigi giine b1raktrm. 

3 - Enes 'ibn Malik'in Hadisi: Bize Miislim ibn ibrahim ... Enes 
ibn Malik'den nakletti ki: Ras.Ulullah (s.a.) §byle buyurmu§tur: Mii'
minler k1yamet giinii toplan1rlar ve derler ki: Bize Rabb1m1zdan §efaat 
dileyecek birisini bulsak. Bunun iizerine Hz. Adem'e gelirler ve derler 
ki: Sen insanlarm atas1sm, Allah onlan senden yaratt1, melekleri sa
na secde ettirdi ve her §eyin ad1m sana ogretti. Binaenaleyh. sen, bi
zim §U yerimizde rahatlayabilmemiz i~in Rabbmm katmda bize §efaat 
et. Hz. Adem; ben burada sizin yanm1zda yogum, der ve haya ederek 
kendi giinahm1 zikreder Ve : Nuh'a gidin. <;iinkii Allah'm yeryiiziine 
gondermi§ oldugu ilk Rasul odur, der. Bunun iizerine onlar Hz. Nuh'a 
gelir, §efaat isterler. 0, bilgisi olmad1g1 konularda Rabbmdan istedigi
ni hatlrlatarak utamr ve; ben burada sizin yanm1zda yogum, Rahman'
m dostu olan ibrahim Halilullah'a gidin, der. Ona gelirler. 0 ise; ben 
burada sizin yamruzda yogum. Hz. MU.Sa'ya gidin, o Allah'm kendisiy
le konu§tugu ve Tevrat'1 verdigi kuludur, der. Bunun iizerine onun ya
nma gelirler. 0 da haks1z yere ve cana can olmaks1zm bir cam oldiir
diigiinii hatlrlatarak Rabbmdan utand1gm1 belirtir ve; ben sizin ya
rumzda yogum, Allah'm kulu, rasulii, kelimesi ve ruhu olan !sa'ya gi
din, der. Onlar Hz. Isa'ya gelirler. 0 da; ben, sizin yammzda yogum. 
Allah'm gelmi§ ge~mi§ giinahlanm bagi§lad1g1 Muhammed Mustafa 
kuluna gidin, der. Onlar bana gelirler. Ben de . Rabb1mdan izin iste
mek iizere aynhnm. Ben, Rabb1m1 goriince secdeye kapanmm. Allah, 
diledigi siireye kadar beni secdede tutar. Sonra bana buyrulur ki : 
Ba§Im kald1r ve iste, verilirsin. Soyle dinlenirsin. ~efaat et, §efaat edi
lirsin. Ben bunun iizerine ba§lml kaldmp bana ogrettigi hamd ile O'na 
hamdederim. Sonra §efaat ederi.ril ve 0 bana bir sm1r ~izer, ben de 
onlan cennete girdiririm. Sonra kendisine doner ve Rabb1m1 gordp
giimde bir onceki gibi davramnm. Sonra §efaat isterim. 0 bana bir sl
mr ~izer ve onlan da cennete girdiz:irim. Sonra dordiinciiye doner ve 
derim ki : Cehennemde Kur'an'1 hapsedenden ba§ka kimse kalmad1, 
ona ebedi olarak cehennemde kalmak vacib oldu. Enes ibn Malik'in 
naklettigine gore; Hz. Peygamber devamla §6yle buyurmu§tur: La ila
he !Hallah deyip de, kalbinde bir arpa ag1rhgmca hay1r bulunan her
kes cehennemden ~1kar. Sonra devamla; bir bugday ag1rhgmda kal-
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binde hayir bulunan ki§i La ilahe :illallah derse cehennemden ~1kar. 
buyurmu~tur. Bu hadisi Said ibn Ebu Arube, Enes ibn Malik'den ri
vayet etmi§tir. :imam Ahmed :ibn Hanbel Affan kanahyla, Enes Ibn 
Malik'den bu hadisi uzun· olarak zikretmi§tir. (Bu hadisin metni Ba
kara suresi otuz u~uncu ayette yer almi§tlr) 

imam Ahmed :ibn Hanbel der ki: Bize Yunus :ibn Muhammed ... 
Enes :ibn Malik'den nakletti ki; Allah Peygamberi bana §oyle buyurdu 
demi§tir : Ben ayakta timmetimin S1rat'1 g~i§ini beklerim. Bu s1rada 
isa Aleyhisselam gelir ve bana der ki : Ey Muhammed, §U peygamber
ler geldiler, senden Allah'a dua edip Allah'm diledigi §ekilde milletlerin 
arasmda hukum vermeni isterler. <;unku onlar, i~inde bulundukan du-

- rumdan dolayi ~ok kederlidirler. Halk, boyunlarma kadar tere batmi§
tir. inanan nezleye tutulmu§ gibi, inanmayan da olmO.§ gibidir. Hz. 
Peygamber der ki : Sana donunceye kadar beni bekle. Hz. Peygamber 
gider Ar§'m altmda durur. Hi~ bir se~ilmi§ melegin veya gonderilmi§ 
peygamberin k_a~1la§amayacag1 §eylerle kar§Ila§Ir. Allah Azze ve Celie 
Cebrail'e vahyeder ki; Muhammed'e git ve ona soyle ba§Im kald1rsm. 
istedigi verilecek, §efaat etsin, §Sfaatl kabul edilecek. Hz. Peygamber 
buyurdu ki: Ben ummetime ~efaat ettim. Doksan dokuz insandan bi
rinin ~1kmasm1 istedim. Nihayet Rabb1m Azze ve Celle'ye surekli gidip 
geldim ki, O'nun makammda her durduk~a §efaat ettim ve Allah ba
na bunu ·verdi. En sonunda da §Oyle dedi : Ey Muhammed, Allah'm ya
rattlgi ummetinden Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma bir gtin bile sa
mimiyetle §ehadet getirip bu §ehadetle olen herkesi cennete girdir. 

4 - BO.reyde'nin Hadisi : imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize 
Esved ibn Amir ... :ibn BO.reyde kanahyla babas1 BO.reyde'den nakleder 
ki; o, Muaviye'nin yanma varmi§ ve orada bir adamm konu§makta ol
dugunu gormO.§. BO.reyde demi§ ki: Ey Muaviye, bana konu§ma izni 
verir misin? 0; . peki konu§ -Muaviye onun da digeri gibi konu§aca
gml samyormu§- Bureyde demi§ ki : Rasulullah (s.a.) dan §6yle de
digini duydum: Ben k1yamet gununde, yeryuzunde, bulunan aga~ ve 
~akll say1smca §efaat etmek isterim. BO.reyde demi§ ki: Ey Muaviye, 
sen bunu istiyorsun da Hz. Ali (r.a.) onu istemiyor mu? 

5 - Abdullah ibn Mes'ud'un Hadisi : imam Ahmed der ki : Bize 
Arim ibn Fadl... Abdullah ibn Mes'ud'dan nakletti ki; o, §oyle demi§ : 
MUleyke'nin iki oglu Hz. Peygambere gelip dediler ki : Annemiz koca
sma ikram eder, ~ocuklarma §efkat ederdi. ---Ravi mO.Safirleri de zik
rettigini soyler- Ancak o cahiliyyet devrinde k1z ~ocugunu diri diri 
topraga gommO.§tu. Durumu naslld1r? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: 
.Anneniz cehennemdedir. MUieyke'nin iki ~ocugu, yuzlerinde uzuntu 
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. ve nefret gortilerek geri donup gittiler. Rasulullah (s.a.) onlann <;ag1-
nlmasm1 emretti de <;agmld1lar ve donu§lerinde yiizlerinden sevin~ ve 
surur gorilluyordu. Yeni bir §eyin oldugunu umid ediyorlardl. Rasulul
lah (s.a.) buyurdu ki : Benim annem de sizin ikip.izin annesiyle bera
berdir. Mumlf1klardan bir adam dedi ki: Bu, onun annesine bir §ey 
saglamaz. §u annesine bile faydas1 dokunamayamn pe§inden gidiyo-

. ruz biz de. Ansar'dan bir ki§i dedi ki: -ondan daha <;ok soru soran 
bir adam gormemi§tim- Ey Allah'1h Rasulu, Rabbm sana annen veya 
ohhmn annesi hakkmda bir §ey va'detti mi? Ravi der ki: 0, bir §eyi 
duymU§ olabilecegini samyordu. Hz. Peygamber buyurdu : Ben Rab
bimdan ne bir §ey istedim, ne de 0 beni bu konuda umitlendirdi. Ben 
k1yamet gunu Makam-1 Mahmud'a <;1kanm. Ansar'dan olan adam de
di ki: Ey Allah'm Rasulu, Makam-1 Mahmud da ne? Hz. Peygamber 
buyurdu ki : Makam-1 Mahmud §Udur : Siz, anadan dogma <;1plak, ya
lm ayak ve ba§l a<;1k olarak getirildiginiz zaman ilk elbise giydirilen 
ibrahim Aleyhisselam olur. Allah Teala: Dostumu giydirin, buyurur 
da ona beyaz bir ortu giydirilir. Sonra Aq'm kar§1sma oturtulur. Son
ra benim elbisem getirilir ve ben onlan giyerim, onun saginda duru
rum. Oras1 kimsenin duramayacag1 bir makamd1r. Orada oncekiler ve 
sonrakiler bana g1bta edetler. Kevser'den Havz'a kadar uzanan bir 1r
mak a<;1hr. Munaf1k dedi ki: Orada su sadece kara <;amur veya <;ak1l
lann uzerinden akm1§tlr. Raswullah (s.a.) buyurdu ki: Onun kara <;a
muru misktir, <;ak1llan ise incidir. Munaflk dedi ki: Ben bugune ka
dar kara <;amur veya <;ak1llarm iizerinden akan bir suyun bitki yeti§-

. tirdigini hi<; duymad1m. Ansar'dan olan ki§i dedi ki: Ey Allah'm Rasu
lii: Onun bitkisi de olur mu? Hz. Peygamber buyurdu ki: Evet, altm 
k1rba<;lar onun bitkisidir. Miinaf1k dedi ki : Ben, meyvesi olan ve k1r
ba<; yap1lan <;ok az bitki bulundugunu duydum. Ansar'dan olan ki§i 
dedi ki : Ey Allah'm Rasulii onun meyvas1 olur mu? Rasulullah : Evet, 
rengi cevher rengindedir, suyu siitten ak, baldan tathd1r. Ondan bir 
i<;im i<;en bir daha hi<; susamaz. Ondan mahrum b1rak1lam da bir da
ha hi<; bir su kand1rmaz. Ebu Davud et-Tayalisi dedi ki: Bize Yahya 
ibn Seleme ~ibn KuheyL.. Abdullah'tan §6yle dedigini nakletti : Sonra 
Allah Azze ve Celie §efaat i<;in izin verir. Ruh el-Kudiis olan Cebrail 
kalkar. Sonra Allah'm Halili ibrahim kalkar. Sonra !sa veya Musa 
-ravi; hangisi oldugunu hatlrlam1yorum, der-- kalkar. Sonra dor
diincii olarak peygamberimiz kalkar. Kendisinden ba§kasmm daha 
fazla §efaat edemeyecegi bi<;imde §efaat eder. Allah Azze ve Celle'nin 
«Umulur ki Rabbm seni oviilmii§ bir makama gonderiverir.» kavlinde 
bahis konusu ettigi Makam-1 Mahmud i§te budur. 
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6 - Ka'b ibn Malik'in Hadisi : imam Ahmed der ki : Bize Yezid 
ibn Abdurrabbih... Ka'b ibn Malik' den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) 
§oyle buyurmu§: K1yamet gunu insanlar kabirlerinden ~1kanhrlar. 
Ben ve ummetim bir tepe uzerinde bulunuruz. Rabb1m Azze ve Celle 
bana yemye§il bir kaftan giydirir. Sonra bana izin verilir, Allah'm di
ledigince soylemek istedikle.~;imi soylerim. i§te Makarn-1 Mahmud bu
dur. 

7 - Ebu Derda'mn Hadisi : imam Ahmed der ki : Bize Hasan .. . 
Ebu Derda'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle buyur~U§: Kiya
met g'iinunde kendisine secdeye kapanmas1 i~in ilk izin verilen, ki§i 
ben olurum. Ve yine ba§ml secdeden kald1rmas1 i~in kendisine ilk izin 
verilen ki§i de ben olurum. Onume bakanm ve diger ummetler arasm
da kendi ummetimi tanmm. Arkama bakanm aym §ekilde, sag1ma 
bakanm aym §ekilde, soluma bakanm aym §ekilde tanmm. Adamm 
biri dedi ki: Ey Allah'm Rasulu, diger ummetler arasmda kendi um
metini nas1l tamrsm? Nuh peygamberin ummetinden senin ummetine 
kadar arada §U kadar ummetler ge~mi§tir. Rasulullah (s.a.) buyurdu 
ki : Onlar bembeyaz beneklidirler. <;tinku abdestin izinden tammrlar. 
Aym durum onlardan ba§kalan i~in mumkun degildir. Aynca onlan 
kitaplarmm sag taraflarmdan verilmesinden tamnm. .Soylarmm on
lerinden kO§U§masmdan onlan tamnm. 

8 - Ebu Htireyre'nin Hadisi : imam Ahmed ibn Hanbel der ki : 
Bize Yahya ibn Said Ebu Hureyre'den nakletti ki o, §6yle demi§ : Hz. 
Peygambere bir et getirildi. Etin kol k1sm1 kendisine sunuldu -ki o 
kolu ~ok severdi- ondan di§iyle bir kere 1S1rd1 sonra §oyle dedi : Ktya
met guniinde ben insanlarm efendisiyim. Bunun neden boyle oldugu
nu biliyor musunuz? Allah oncekileri ve sonrakileri bir yerde toplar. 
Seslenenin sesini onlara i§ittirir_ ve gormelerini saglar. Gtine§ yakla§
tmhr insanlar ta§Iyamiyacaklan derecede ve takatlarmm fevkinde 
iizuntii ve kedere garkolurlar. insanlar birbirlerine derler ki: i~inde 
bulundugumtiz durumu gormuyor musunuz? Ne durumda oldugunuzu 
farketmiyor musunuz? Rabb1m1z Azze ve Celle'nin huzurunda bize §e
faat edecek birini aram1yor musunuz? insanlardan bir k1sm1 digeri
ne der ki : Bu babamz Adem'dir. Hz. Actem'e gelirler ve derler ki: Ey 
Adem, sen insanhgm babas1sm. Allah onlan senin elinle yaratt1 ve ru
hundan sana iifiirdii. Emretti de melekler sana secdeye kapand1lar. 
Oyleyse Rabbm huzurunda bize §efaat et. i~inde bulundugumuz bali 
_gormez misin, ne durumda oldugumuzu farketmez misin? Adem Aley
hisselam der ki : Dogrusu Rabb1m bugtin bana oyle bir k1zgmhkla klZ
dl ki, ondan once benzer hi~ bir k1zgmhkla k1zmam1§tlr ve bir daha 

.. 
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da .llenzeri bir k1zgmllkla k1zmayacaktlr. Rabb1m beni bugday agacm- · 
dan nehyettigi halde ben O'na isyan ettim. Vay nefsim, vay nefsim. 
Benden ba§kasma gidin, Nuh'a gidin, der. Hz. Nuh'a gelir ve derler ki : 
Ey Nuh, sen yeryiiziine gonderilmi§ peygamberlerin ilkisin. Allah seni 
§iikredici kul olarak nitelendirmi§tir. Rabbmm huzurunda bize §efaat 
et. i~inde bulundugumuz durumu gormez misin? Ne durumda oldugu
muzu farketmez misin? Nuh Aleyhisselam der ki : Rabb1m bugiin ba- . 
na oyle bir k1zd1 ki, ondan once hi~ bOyle bir k1zgmhkla klzmad1gt gi
bi bundan sonra da bOyle bir ktzgmllkla k1zmaz. Benim kavmirnin aley
hinde yapt1g1m beddua sebebiyledir bu. Vay nefsim, vay nefsim, vay 
nefsim, der. Benden ba§kasma gidin, ibrahim Aleyhisselam'a gidin. 

Hz. ibrahim'e gelir ve derler ki: ·Ey tbrahim, sen Allah'm nebisi 
ve yeryiiziindeki dostusun. Rabbmm huzurunda bize §efaat et. i~inde 
bulundugumuz durumu gormez misin? Ne durumda oldugumuzu fark
etmez misin? 0 der ki: Rabb1m, bugiin bana oylesine kizmi§tir ki, on
dan once bOyle bir kizl§la hi~ kizmami§tir ve bundan sonra da boyle
sine klzmayacakt1r. §iiphesiz ben ii~ kere yalan soylemi§tim. Ebu Hay
yan bunlan hadiste zikretrni'§tir. (Bunlar; kavmine ben hastaytm, o 
putu biiyiikleri kirml'§tlr demesi, devrinin hiikiimdarma harumt i~in; 

bu bacrmd1r, demesi gibi soyledigi ger~ek olmayan sozlerdir.) Vay nef
sim, vay nefsim, vay nefsim, der. Benden ba§kasma gidin, Musa'ya 
gidin. Hz. Musa'ya gelir ve derler ki : Ey Musa, sen Allah'm Rasulii
siin. Allah risaleti ve seninle konu§masiyla seni insanlardan iistiin kil
dl. Bizim i~in Rabbmdan §efaat iste. Ne durumda oldugumuzu gormez 
misin? Nasil oldugumuzu farketmez misin? Musa Aleyhisselam onlara 
der ki : Rabb1m, bugiin bana oyle bir klzmi§tlr ki, ondan once bu §e
kilde hi~ kizmami§tir ve bundan sonra da hi~ bir kimseye bu §ekilde 
kizmayacaktir. <;unkii ben, oldiiriilmesi emredilmedigi halde bir cana 
k1yd1m ve oldiirdiim. Vay nefsim, vay nefsim, vay nefsim, der. Benden 
ba§kasma gidin, isa peygambere gidin. Onlar, ~- isa'ya gelir ve der
ler ki: Ey isa, sen Allah'm rasuliisiin. Meryem'e att1g1 (btraktigi) bir 
kelimesi ve O'ndan bir esinti.Sin. Daha be§ikte iken insanlarla konu§
mu§tun. Binaenaleyh bize Rabbmm katmda §efaat et, ne cturumda ol
dugumuzu gormez misin, ne halde oldugumuzu farketmez mi.sin? isa 
Aleyhisselam onlara der ki : Dogrusu Rabb1m, bugiin bana oyle bir kiz
gmhkla kizmi§tlr ki, ondan once hi~ kimseye boyle k1zmad1~ gibi, bun
dan sonra da bOyle bir k1zgmhkla kizmayacaktlr. Ancak Hz. isa gii
nahmm ne oldugunu s6ylemez. Vay nefsim, vay nemsim, vay nefsim. 
Benden ba§kasma gidip, Muhammed Aleyhisselam'a gidin, der. 

Onlar Hz. Muhammed'e gelip derler ki: Ey Muhammed, sen AI-

.. 
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lah'm rasuliisiin, peygamberlerin hatemisin, Allah sertin gelmi§ ge~

mi§ giinahlanm bagl§laml§tlr. Binaenaleyh bize Rabbmm huzurunda 
§efaat et, i~inde bulundugumuz durumu gormez misin, ne halde oldu
·gumuzu farketmez misin? Ben; kalkar, Ar§;m altma gelirim ve Rab
blm Azze ve Celie i~in secdeye kapanmm. Sonra Allah bana bir kap1 
a!;ar ve O'na giizelce hamd ii senada bulunmam icin oyle §eyler ilham 
eder ki, benden once hi!; bir kimseye bU ilham kaplSini a~marnl§tlr. J3U
nun iizerine denilir ki : Ey Muhammed; kald1r ba§lpl. iste, verilsin sa
na. ~faat et, §efaatm kabul edilsin. Ben derim ki : Ey Rabb1m, tim
meUm. ·Ey Rabb1m, iimmetim. Bunun iizerine denilir ki : Ey Muham
med; iimmetinden hesab1 olmayanlan cennetin sag kap1smdan ieeri
ye koy. Onlar; aym zamanda diger kap1lar konusunda insanlarla or
taktlrlar. Sonra Hz. Peygamber buyurdu ki : Muhammed'in nefsi kud
ret elinde bulunan Allah'a -andolsun ki; cennetin kaplSmm kanatlarm
dan her birinin aras1, Mekke ile Himyer veya Bahreyn aras1 kadard1r. 
Ya da Mekke ile Busra'mn (~am civannda bir yer) aras1 kadard1r. Bu 
hadisi Buhari ve Muslim tahric etmi§lerdir. Miislim merhum der ki : 
Bize .Hakem ibn Musa .. . Ebu Hiireyre'den nakletti ki; 'Rasulullah· (s.a.) 
§6yle buyurmu'§: K1yamet giiniinde ben, Adem Aleyhisselam'm eocuk
lanmn efendisiyim. Kendisine ilk kabir yanlacak (ae1lacak) olan be
nim. ilk §efaat edecek olan benim. ~efaatmm ba§kalarma ula§tlgl ilk 
ki§i benim. 

ibn Cerir der ki: Bize Ebu Kiireyb ... Ebu Hiireyre'den nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) a <<Umulur ki Rabbm seni oviilmii§ bir makama gon
deriverir.» ayeti soruldugunda; bunun §efaat oldugunu soylemi§tir. 
imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Veki' ve Muhammed ibn Ubeyd ... 
Ebu Hiireyre'den naklederler ki; Rasulullah (s.a.) : Burada bahsedilen 
makam, iimmetime §efaat edecegim makamd1r, demi§tir. 

Abdtirrezzak der ki : Bize Ma'mer, Ziihri kanahyla Ali ibn Hii
seyn'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§tur: K1yamet 
giinu olunca Allah yeryiiziinii paniuk gibi atar. insanlardan hie birine 
ayag1m basacag1 yerden ba§kas1 kalmaz. RasUlullah (s.a.) buyurdu ki: 
ilk eagnlan ben ve Rahman'm sagmdan Cebrail olacak. Allah'a an
dolsun ki ben, onu daha once hie gormemi§tim. Diyecegim ki : Rab-

. b1m, Sei:tin kendisini bana el<:i olarak gonderdigini soyleyen i§te budur. 
Allah Teala; evet dogru soylemi§tir, buyuracak. Sonra ben §efaat ede
cegim ve diyecegim ki : Ey Rabb1m, kullarm Sana yeryiiziiniin dart 
bir .yanmda ibadet ettiler. Rasulullah '(;S.a.) buyurdu ki : i§te MakB,m-1 
Mahmud budur. Bu hadis miirseldir. 
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80 - Ve de ki: Ra:bbrm, beni dogruluk yerine koy. 
Ve dogruluk yerinden c;akar. Ve katlndan bana destekle
yecek bir kuvvet ver. · 

81 - De ki : Hak geldi, batll yik1ld1. Muhakkak batll 
zaten ylkllaca:ktl. 

imam Ahmed der ki : Bize Gerir... ibn Abbas'tan nakletti ki; o, 
§Oyle demi§tir: Hz. Peygamber Mekke'de bulunuyordu. Sonra hicret 
emri geldi ve Allah Teala §oyle buyurdu: «Ve de ki: Rabb1m, beni dog
ruluk yerine koy. Ve dogruluk yerinden ~1kar. Ve katmdan bana des
tekleyecek bir kuvvet ver.» 

Hasan el-Basri, bu ayetin tefsirinde der ki : Mekke'li kafirler Hz. 
Peygamberi oldiirmek, baglamak veya kovmak iizere komplo kurduk
larmda; Allah Teala Mekke halk1yla sava§I murad etti, peygamberine 

· Medine'ye g~ etmesini emretti. i§te Allah Teala'mn «Ve de ki: Rab
bim, beni dogruluk yerine koy. Ve dogruluk yerinden ~1kar. Ve katm
dan bana destekleyecek bir kuvvet ver.» kavliyle bunu kasdediyordu. 

Katade der ki: «De ki: Rabb1m beni dogruluk yerine koy.» Yani 
Medine'ye koy. «Ve dogruluk yerinden ~1kar.» Yani Mekke'den. Abdur
rahman ibn Zeyd ibn Eslem de bOyle demi§tir ki bu, sozlerin en me§
hur olamd1r. 

Avfi, ibn Abbas'tan nakleder ki; o, §oyle demi§tir: ((Rabb1m, be
ni dogruluk yerine koy.» Yani Oliime. «Ve dogruluk yerinden ~1kar.» 
Yani oliimden sonra hayata. Daha ba§ka sozler soylenmi§se de, birin
cis! en dogru olamd1r ki; ibn Cerir Taberi de onu tercih etrni§tir. 

(<Ve katmdan bana destekleyecek bir kuvvet ver.» Hasan el-Basri 
bu ayetin tefsirinde der ki: Rabbi ona iran'm miilkiinii ve giiciinii ahp 
kendisine verecegini, Bizans'm miilkiinii ve giiciinii allp kendisine ve
recegini va'detmi§ti. 

Katade de bu ayetin tefsirinde der ki : Hz. Peygamber bu dini an
cak bir gii~le hakim k1labilecegini bilmi§ ve Allah'm kitab1m ve farz
lanm yerine getirmek, Allah'm dinini hakim k1lmak i~in Allah'tan des
tek ve kuvvet istemi§tir. <;iinkii kuvvet, Allah'm bir rahmetidir. Allah 
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onu kullan arasmda en se~tkin olanlara verir. Eger sultan olmasayd1, 
insanlar birbirlerine saldmr ve gii~tliiler giic;siizleri yerlerdi. 

Miicahid ise, ((Ve katmdan bana destekleyecek bir kuvvet ver.» 
kavlini; a~tlk bir huccet, diye tefsir etmi.~tir. ibn Cerir Taberi, Hasan 
el-Basri'nin ve Katade'nin gorii:§iinii tercih etmi§tir ki; tercihe §ayan 
olan da budur. <;iinkii hakkm, giicii olmahd1r ki, ona kar§l gelenleri 
ezsin, diretenleri bast1rsm. Bu sebeple Allah Teala Hadid suresinde §OY
le buyurmaktad1r : C<Andolsun ki; peygamberlerimizi huccetlerle gon
derdik. insanlarm dogru hareket etmeleri i~in peygamberlere Kitab 
ve mizam indirdik. Pek sert olan ve insanlara bir~ok faydasr olan de
miri var ettik. Bu, Allah'm dini ve peygamberlerine gormeden yard1m 
edenleri ac;1ga ~tikarmasi i~tindir. Dogr~u Allah Kavi'dir, Aziz'dir.» 
(Hadid, 25). Hadis-i §erif'te de §6yle buyrulur : Muhakkak ki Allah Te
ala, Kur'an ile dag1tmad1gm1 sultan ile dag1tlr. Yani sultan ile, fuhu§
lan ve giinahlan onler. insanlardan bir c;ogunu Kur'an ile kac;mma
diklan azgmhklanm kaldmr. Bu kotiiliiklerdeki kuvvetli tehdidi ve 
ag1r uyany1 g6stermektedir. Ger~ek de boyledir. 

((De ki: Hak geldi, batll y1k1ld1. Muhakkak bat1l zaten yikllacak
tl.» Bu da Kurey§'li kafirlere tehdid ve uyand1r. <;iinkii Allah Teala, 
i~tinde :§iiphe bulunmayan hakk1 ve daha once bilmedikleri gerc;egi ken
dilerine getirmi'§tir. Bu gerc;ek, Allah'm Kur'an'1yla beraber gonderdi
gi ilim ve faydall ameldir. Babllanm y1km1§tlr onlarm. Yerle bir et
mi§, mahvetmi§tir. Qiinkii hak ile birlikte babl du;rup dayanamaz. 
((Halbuki Biz hakk1 bat1lm iizerine salanz da onun beynini ezer. Bir 
de bakars1mz ki o, yok olmu§tur.» (Enbiya, 18). 

Buhari der ki : Bize Humeydi... Abdullah ibn IMes'ud'dan naklet
ti ki; o, '§6yle demi§ : Hz. Peygamber Mekke'ye girdiginde Allah evinin 
etrafmda 360 tane dikili ta"§tan put bulunuyordu. Elindeki ~ople bu 
putlara dokunarak; hak geldi babl y1klld1. Muhakkak ki batll zaten 
yikilacaktl, diyordu. Boylece Hak gelmi§ batll da goriilmez olmu§tur. 
Ve bir daha donmeyecektir. Bu hadisi Buhari ve bir ba§ka yerde Mus
lim, Nesei, Tirmizi hepsi beraber Siifyan ibn Uyeyne kanallyla Abdul
lah ibn Mes'ud'dan rivayet ederler. Hafiz Ebu Ya'la da rivayet eder ki; 
Cabir (r.a.) §6yle demi§: Biz Hz. Peygamber ile Mekke'ye girdik, Allah 
evinin c;evresinde 360 tane put bulunuyordu. Allah'tan ba§ka onlara 
tapll1yordu. Rasulullah (s.a.) emir buyurdu da onlar yiizii iistii yikll
di. Ve dedi ki: ccHak geldi batil yikildL Muhakkak babl zaten yiklla
cakti.» 
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82 - Kur'an'da mu'minler ic;in rahmet ve §ifa olan1 
indiririz. Zalimler ic;in ise ancak husran1 artlnr. 

§ifa ve Rahmet Kaynag. Kur'an 

Allah Teala, Rasill.ii Muhammed Aleyhisselam'a indirmi.§ oldugu 
kitabmdan bahsediyor. Bu, oniinden ve arkasmdan batllm s1zmad1g1, 
Hakim ve Hamid olan Allah tarafmdan indirilmi'§ olan Kur'an'd1r. 
«'Kur'an'dan mii'minler i~in rahmet ve §ifa olam indiririz.» Mii'min
lerin kalblerindeki §ek, §iiphe, nifak, §irk, sap1kllk, egiklikgibi her tiir
lii . hastahklan giderir Kur'an-1 Kerim. Aym zamanda o bir rahmettir. 
iman ve hikmeti kazandmr. HaYin taleb ettirir ve ona ragbeti te'min 
eder. Bu, ancak Kur'an'a iman eden, onu dogrulayan ve baglananlar · 
i~in gegerlidir. Bunlar hakkmda §ifad1r ve rahmettir. Nefsine zulme
den ve boylece kiifre dalan ki'§ilere gelince; onlann Kur'an'1 dinleme
leri yalanlanm, kufiirlerini ve haktan uzakla§malanm artlrmaktan 
ba§ka bir §ey saglamaz. Bu musibetin nedeni, katirin kiifriidiir. Yok
sa iKur'an degildir. Nitekim 'Fussilet suresinde §6yle buyrulur : «Biz bu 
Kur'an'1 yabanc1 bir dil ile ortaya koysayd1k; ayetleri uzunca a~Iklan
mall degil miydi, bir Araba yabanc1 bir dille soylenir mi? derlerdi. De 
ki: Bu, mii'minlere dogruluk rehberi ve goniillerine §ifad1r. inanma
yanlann kulaklarmda ise ag.rhk vard1r ve onlara kapahd1r. Sanki bun
lara uzak bir mesateden sesleniliyor da anlam1yorlar.>> (Fussilet, 44). 
Tevbe suresinde ise §oyle buyrulmu§tur : «Bir sure indirilince, onlar
dan kimi: Bu, hanginizin imamm art1rd1? der. iman etmi§ olanlara 
gelince; onlann imamm artlrml§tlr. Ve onlar birbirleriyle miijdele§ir
ler. Kalblerinde hastahk bulunanlarm ise, murdarhklarma murdarhk 
katml§tlr. Ve kafir olarak olmii§lerdir.» (Tevbe, 124-125). Bu konuda 
pek ~ok ayet vardlr. 

Katade der ki : ((Kur'an'dan mii'minler i~in rahmet ve §ifa olam 
indiririz.» ayetinin manas1 §oyledir: Mii'min onu duyunca ezberler, 
korur ve yararlamr. ((Zalimler i~in ise ancak hiisram artlnr.» kavli 
hakkmda da §oyle demi§tir : Zalim onu koruyup muhataza etmez ve 
bu sebeple ondan faydalanmaz. Qiinkii Allah Teala bu Kur'an'1 mii'
minler i~in §ifa ve rahmet k1lm1§tlr. 
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83 - insana nimet verdigimiz vakit, yuz ~ev1nr ve 
yan ~izer. Ba~ma bir kotuluk gelince de umitsiz olur. 

84 - De ki : Herkes yaratlh~1na gore hareket eder. 
Ve Rabb1ruz kimin yol ba.kimindan daha dogru oldugunu 
en iyi bilendir. 

Allah Teala insarun insan olmas1 bak1mmdan, eksikliklerle ma'hll 
oldugunu haber veriyor. Ancak polluk ve s1kmtl hallerinde Allah'm 
muhataza ettigi insanlarm durumu mU.stesnad1r. insanogluna Allah 
s1hhat, mal, fiituhat, nz1k ve zafer ihsan eder de istedigine kavu§tu
rursa, insan Allah'a itaattan yiiz ~evirir ve yan ~izer. Miicahid der ki: 
(; ~~ <.>U ) kelimesi; bizden uzakla§Ir, manasmad1r. Ben derim ki: 
Bu ayet-i kerime Allah Teala'mn : «insana bir darhk gelince; yan ya
tarken oturur veya ayaktayken bize yalvanp yakanr; Biz darll~m gi
derince ba§ma gelen darhktan otiirii bize hi~ yalvarmaml§a doner.)) 
(Yunus, 12) kavl-i celili · ile bu s\iredeki §U ayete benzer : «Denizde si
ze bir s1kmtl dokununca, yalvardlklanmzm hepsi kaybolur. Ancak Al
lah kahr. Ama 0, sizi karaya 91kanp kurtannca yiiz 9evirirsiniZ.11 (is
ra, 67) insana musibetler, felaketler, kotiiliikler isabet edince de o; 
«Umitsiz olur.)) Ba§ma gelen bu f~laketten sonra bir haYir elde etmek-: 
ten ve tekrar iyilige kavu§maktan iimidini keser. Nitekim Hud sure
sinde de §Oyle buyrulmakta idi ·: «Biz insana taraf1m1zdan bir rahmet 
tattmr, sonra onu geri ahrsak; Andolsun ki o, pek iimitsiz, pek nan
kor olur. §ayet ba§ma gelen bir s1kmtldan sonra ona bir nimet tattl
nrsak: Kotiiliikler ba§Imdan gitti, der, §Imanr ve ogiiniir. Sadeee sab
redip de giizel ameller i§leyenlere; i§te onlara magfire_t ve biiyiik ecir 
vard1r.1) (Hud, 9-11) 

((De ki: Herkes yaratlh§ma gore hareket eder.)) ibn Abbas; kendi 
cephesine gore, diye tefsir ~tmi§tir. Miicahid · ise; kendi durumuna ve 
tabiat~na gore, demi§tir. Katade de; niyyetine gore, diye tefsir eder . 

. ibn Zeyd ise; dinine gore, der. Biitiin bu sozler, manA bak1mmdan· bir 
birine yakmd1r. Allah en dogrusunu bilir ya bu ayet mti§r1kleri tehdid 
ve onlan uyan sadedindedir. Tlpk1 Allah Teala'mn §U ayeti gibi : 
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<cinanmayanlara de ki : Elinizden geleni yapm, biz de yapacag1z. Bek
leyin, biz de bekleyecegiz.» (Hud, 121-122). Bunun ic;in Hak Teala «De 
ki: Herkes yaradlh§ma gore hareket eder. Ve Rabbm1z kimin yo! ba
kimmdan daha dogru oldugunu en iyi bilendir.>> Sizin mi yoksa Bizim 
mi? Allah, her arne! sahibine ameline gore miikatat verecektir. Muhak
kak ki hie; bir §ey O'ndan gizli kalacak degildir. 

85 - Sana rUhdan sorarlar. De ki : Ruh Rabb1m1n 
emrindendir. Ve size bilgiden ancak, 90k az1 verilmi~tir. 

Ruh 

imam Ahmed der ki : Bize Veki' ... Abdullah ibn Abba.s'In §6yle 
dedigini nakletti : Ben, Medine'nin mer'alannda Hz. Peygamberle bir
likte geziniyordum. 0, bir burma dalmm iizerine dayanrm§tl. Bu Sira
da yahudilerden bir topluluga rastlad1. Onlar birbirlerine dediler ki : 
Ona ruhdan sorun. Ic;lerinden birisi; sormaym, dedi. Abdullah ibn 
Mes'ud der ki: Hz. Peygambere ruhdan sordular ve; ruh nedir ey Mu
hammed? dediler. Hz. Peygamber burma dallna dayanmaya devam et
ti. Abdullah ibn Mes'ud der ki : Oyle samyorum ki o s1rada kendisine 
gelen vahiyde «Sana ruhdan sorarlar. De ki ruh, Rabb1mm emrinden
dir. Ve size bilgiden ancak c;ok az1 verilrn.i§tir.>> ayeti nazi! oldu. Ken
di aralannda yahudiler §Oyle diyorlard1: Biz size sormaytn onu demi§
tik. Buhari ve Miislim de bu hadisi A'me§ kanahyla Abdullah ibn IMes'
ud'dan rivayet ederler. Buhari bu ayetin tefsirinde Abdullah ,ibn Mes'
ud'dan naklen der ki: 

Ben Hz. Peygamber ile birlikte (Medine'nin) merasmda dola§Iyor
dum. Hz. Peygamber bir burma dalma dayanml§tl. 0 s1rada oradan ya-
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hudiler ge~iyorlard1. Birbirlerine; ona ruhu sorun, dediler. Hz. Pey
gamber buyurdu ki : Sizi ho§lanmad1gm1z bir §eyi sormaya sevk eden 
sebep nedir? Kendi aralarmda dediler ki: Sakm ho§la§mayacagmlz blr 
§eyle sizi kar§llamasm. Sanra ana sorun deyip, ruh nedir? diye sor
dular. Hz. Peygamgamber biraz durdu ve hi~ bir cevab vermedi. Ben 
Hz. Peygambere vahyin gelmekte oldugunu anlad1m ve yerimden kalk
tlm. Vahiy nazil olunca Hz. Peygamber : <<Sana ruhdan sorarlar. De ki : 
Ruh Rabb1mm emrindedir. Ve size bilgiden ancak ~ak az1 verilrni§tir.,, 
ayetini okudu. Bu ifadeler ilk bakl§ta bu ayetin Medine'de inmi§ ol
dugu izlenimini yaratmaktad1r. Yahudiler Medine'de iken Hz. Pey
gambere ruhdan sarduklan i~in, ayet arada nazil olmu§tur, fakat su
re tamamen mekkidir. Buna cevab olarak denilebilir ki: Bu sure Mek
ke'de inmi§Se de, bu ayet ikinci kere Medine'de inrni§ olabilir. Ya da 
daha once inmi§ olan bir ayetle ilgili sorulanna cevab niteliginde ye
niden vahyedilmi§ olabilir. Bu ayetin Mekke'de nazil oldugunu gO.ste
ren deliller arasmda · 8.§ag1daki rivayetleri zikredebiliriz : imam Ah
med· der ki: Bize Kuteybe ... Abdullah ibn Abbas'tan nakletti ki; o, 
§oyle demi§tir : Kurey§'liler yahudilere; bize bir §ey verin de onu §U 
adama sorahm, dediler. Yahudiler de; ana ruhdan sorun, dediler. Bu
nun uzerine anlar ruhu sordular ve bu ayet-i kerime nazil oldu: <<Sana 
ruhdan sorarlar. De ki: Ruh Rabb1mm emrindendir. Ve size bilgiden 
ancak ~ok az1 verilmi§tir.)) Onlar dediler ki : Bize ~ok §ey verildi. Qiin
ku Tevrat verilmi§tir. Tevrat verilene ise pek ~ok hay1r verilmi§tir. ibn 
Abbas der ki: Bunun iizerine Allah Teala §U ayeti indirdi : <<De ki: 
Rabb1mm sozlerini yazmak i~in denizler murekkeb olsa ve bir o ka
danm da katsak, daha Rabb1mm sozleri tukenmeden denizler tukenir
di.,, (Kehf, 109) . 

ibn Cerir Taberi der ki : Bize Muhammed ibn Musenna 'ikrime' 
nin §oyle dedigini nakletti : Ehl-i Kitab Hz. Peygambere ruhdan sorduk~ 
larmda Allah Teala: <<Sana ruhdan sorarlar. De ki : Ruh Rabb1mm em~ 
rindendir. Ve size bilgiden ancak <;ak az1 verilmi§tiT.ll Bunun uzerine 
Ehl-i kitab dediler ki : 0 bize <;ak az bilgi verildigini id<tia ediyor hal
buki Tevrat verilmi§tr. Tevrat ise hikmettir. Kime hikmet verilmi§Se 
ona pek ~ok haytr verilmi.~tir. ikrime der ki: Bunun uzerine §U ayet-i 
celile nazi! oldu : <rEger . yeryuzundeki aga~lar kalem olsa, denizler mii
rekkeb olsa ve yedi misli deniz daha yedekte bulunup yaz1lsa yine de 
Allah'm sozleri bitmezdi. Muhakkak ki Allah Aziz'dir, Hakim'dir.» 
(Lokman, 27) . 

Muhammed ibn ishak baz1 arkada§lan kanallyla Ata· ibn Yessar'
dan nakleder ki; o, ((Size bilgiden ancak ~ok az1 verilmi§tir.,, ayetinin 
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Mekke'de nazil oldugunu soylemi§tir. Rasulullah (s.a.) Medine'ye hie
ret edince yahudi hahamlan yamna gelip demi§ler ki : Ey Muhammed, 
bize ula§tigma gore sen, ccSize bilgiden ancak ~ok az1 verilmi§tir., di
yormu§sun. Onunla bizi mi yoksa kendi kavmini mi kasdediyorsun? 
Hz. Peygamber; hepsi kasdedilmi•§tir, demi§. Onlar demi§ler ki: Sen, 
bize Tevrat'm verildigini ve onda her §eyin a~1klamasmm bulundugu
nu soyliiyorsun degil mi? Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Bu, Al
lah'm bllglsinde pek az bir §eydir. Allah o~u size vermi§tir, eger onun
la amel ederseniz dosdogru yolu bulursunuz. Bunun uzerine Allah Az
ze ve Celie ccEger yeryiiziindeki aga~lar kalem olsa, denizler miirekkeb 
olsa ve yedi misli deniz de yedekte bulunup yaZilsa yine de Allah'm 
sozleri bitmezdi. Muhakkak ki . Allah Aziz'dir, Hakim'dir.» (Lokman, 
27) ayeti nazi! olmU§tUr. 

Miifessirler burada ruh lie neyin kasdedlldigi konusunda ihtllaf 
etmi§lerdir. Bu konuda baz1 gorii§ler vard1r: 

1 - Burada kasdedilen; ademogullanmn ruhudur. A vfi der ki : 
ibn Abbas c~Sana ruhdan sorarlar.» ayeti konusunda; §Oyle dedi: Ya
hudiler Hz. Peygambere bize ruhdan haber ver. Bedende olan ruh na
si! azaba ugrar. Ruh Allah katmdand1r, dediler. Bu konuda Hz. Pey
gambere hi~ bir §ey inmedigi i~in onlara bir soz soyleyemedi. Bunun 
uzerine Cebrail gelip dedi ki: «De ki: Ruh, Rabb1mm emrindendir. Ve 
size bilgiden ancak ~ok az1 verilmi§tir.» Hz. Peygamber. onlara bu aye
ti bildirince onlar dediler ki: Sana bu haberi kim getirdi? Hz. Peygam
ber; bunu Cebrail bana Allah katmdan getirdi, dedi. Onlar ise; Allah'a 
andolsun ki sana bunu ancak bize dii§man olan birisi getirmi§tir, de
diler. Bunun iizerine Allah Teala: ceDe ki: Kim Cibril'e dii§man or
mll§Sa, kahrolsun. Dogrusu bu kitabi Allah'm izniyle senin kalbine in
diren odur.l) ayetini inzal buyurdu. 

2 - Denildi ki : Burada ruhdan maksad, Cebrail'dir. Bunu Kata
de soylerdi. Katade, ibn Abbas'm bunu saklamakta oldugunu bildi
rirdi. 

13 - Denildi ki : Burada ruh ile biitiin mahlukatm kaderini tes
bit eden biiyiik bir melek kasdolunmu§tur. Nitekim Ali ibn Ebu Tal
ha, Abdullah ibn Abbas'm bu ayetin tefsirinde ruhun melek oldugunu 
soyledigini, haber verir. Taberani de der ki : Bize Muhammed ibn Ab
dullah.. . Abdullah ibn Abbas'tan nakletti ki; o, §Oyle demi§tir : Ra
sulullah (s.a.) m §Oyle dedigini duydum: Allah Teala'mn oyle bir me
legi vardir ki; ona yedi gogu ve yerleri bir lokmada yut denilse; o, bu
nu hemen yap1verir. Onun tesbihi; Seni oldugun gibi tenzih ederim, 
kavlidir:- Bu hadis garib, hatta miinkerdir. 
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ibn Cerir Taberi merhum der ki : Bana Ali. .. Yezid ibn Semure 
kanahyla 'Ebu Talib oglu Ali (r.a.) den nakletti ki; o, §6yle dem:i§tir: 
<cSana ruhdan sorarlar.)) Ruh; meleklerden bir melektir. Onun yetmi§ 
bin yuzu vard1r. Her yuzunde yetmi§ bin dil vard1r. Her birinde yetmi§ 
bin lugat vard1r. 0, butun bu lugatlarla Allah'I tesbih eder. Allah 
onun her tesbihinden bir melek yaratir ve o diger meleklerle birlikte 
k1yamete kadar u~ar gider. Bu haber de hem garib hem de acaibtir. 
Allah en iyisini ~bilendir. Suheyli Hz. Ali'den §6yle dedigini nakleder : 
;Rfrh, bir melektir. Onun yuz bin ba§I, her ba§mda yuz bin y\izu var
dlr. Her y\izde y\iz bin ag1z yardrr. Her ag1zda y\iz bin dil vard1r. 0 
muhtelif lugatlarla Allah'l tesbih eder. Suheyli der ki: Bununla kas
dedilen mana, meleklerden ademoglu §eklinde olan bir taifedir. Denil
di ki : Bunlar oyle bir taifedir ki; melekler onlan gormezler ama on
tar melekleri gorurler. Meleklere kar§I onlann durumu, meleklerin 
ademogullarma kal'§l durumu gibidir. 

«Ruh, Rabbrmm emrindendir.)) O'nun §anmdandir. 0, bunun hil
gisini kendine ayirmi§tlr, size degil. Bunun i~in de ((Ve size bilgid~n 
ancak ~ok aZI verilmi§tir. >> buyurmu§tur. Yani Allah'm bilgisinden si
zi haberdar kildigi miktar pek azdtr. Allah Tabareke ve Teala'mn di
lediginden ba§ka hi~ bir kimse O'nun bilgisinden bir parc;ayt ihata 
edemez. 

Ayetin manas1 §Oyle olur: Sizin bilginiz Allah'm bilgisine gore pek 
azdtr. Ruh konusunda sordugunuz bu soru da Allah'm kendisi ic;in 
aytrd1g1 bilgilerdendir. Ve sizi bundal) haberdar ktlmaml§tlr. viinku 
Allah, size kendi bilgisinden ancak c;ok az bir miktanm bildirmi§tir. 
ill§aallah bu hus11s, M11sa ile Hadr k1ssasmda gelecektir. Hadr bir' ser
~eye bakml§, serc;e geminin bir ko§esine konmu§, gagastyla denize uza
mp bir damla su ic;mi§. Hadr demi§ ki : Ey Musa, Allah'm bilgisi kai'§I
smda senin, benim ve butUn mahlukatm bilgisi ancak §U serc;enin de
nizden ald1gi bir damla kadardtr. Ya da buna benzer bir ifade kullan
IDI§tlr. Allah'm salat ve selam1 onun uzerine olsun. Bunun ic;in . j\llah 
Teala : «Ve size bilgiden ancak pek az1 verilmt~tir.)) buyurmaktad1r. 

Suheyli der ki : tnsanlardan baztlan §Oyle dediler : Burada soru
lan soruya cevab verilmeml§tir. vunku onlar, inad bi~iminde bir soru 
sormu§lardi. Baz1lan da derler ki : Bu ayette onlarm sorulanrun ceva
bl vard1r. Suheyli bunu §6yle yorumlar : ((De ki : Ruh Rabbtmm ~m
rindendir.>, kavli ile kasdedilen §Udur : 0 Rabbmm §eriatmdandrr. Bu 
§eriata girin. Ruhu bilmenin yolunun; ne fizikten, ne de felsefeden 
gec;tigini ancak §eriat yoluyla ona ula§Ilabilecegini haber vermektedir. 
Suheyli'nin sevkettigi bu yol ve tuttugu bu meslege dikkat etmek ge-
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reklidir. Allah en iyisini bilendir. Sonra Siiheyli; bilginler arasmda ru
hun nefisle aym rm yoksa ayn m1 oldugu konusunda ihtila.f bulundu
gunu zikreder ve der ki : Ruh, hava gibi Iatif bir varhktlr. Tlpk1 su
yun, agacm damarlarmda akbg1 gibi ruh da bedende akar. Yine onun 
belirttigine gore; melegin cenine iifledigi rtih, bedene ili§mesi ve ovu
lecek veya yerilecek nitelikleri kazanmas1 nedeniyle nefsin kendisidir. 
<;iinkii nefis ya mutmainnedir veya kotiiyii emreden emmaredir. Na
Sll su, aga~ i~in hayat mesabesinde ise, sonra suyun kan§masi nede
niyle aga~ ozel bir isim kazamrsa -mesela iiziimle su birle§ir ve sikl
lusa ya taze rak1 veya beklemi§ rak1 haline _ donii§iirse ve bun dan son
ra ona su denilmesi ancak mecaz yoluyla miimkiin olursa- aym §e
kilde nefse de ruh denilmesi ancak bu §ekilde miimkiin olur. Keza ruh 
hakkmda nefis ifadesi ancak sonu~ta oldugu §ey nedeniyle kullamla
bilir. Onun soylediginin ozeti §Udur : Ruh, nefsin ash ve maddesidir. 
Nefs is~ ruh ve ruhun bedenle birle§iminden dogan neticedir. i§te bu 
bak1mdan nefis ve ruh aymdtr, yoksa her yonden degil. Bu mana ger
~ekten giizeldir. Allah en iyisini bilendir. Ben derim ki : insanlar ru
hun mahiyyeti ve hiikiimleri konusunda ~ok soz etmi§ler .ve bu husus
ta kitaplar te'lif etmi§lerdir. Bu konuda en iyi soz edenlerden birisi 
de «Ruh» arum verdigini duydugumuz kitabm miiellifi H8.f1z ibn Men
deh'tir. 

--- tzAHI 

imam Gazzali, kalb, ruh, nefis ve akll terimleri hakkmda §U bil
gileri veriyor : 

Kalb kelimesi iki manada kullamhr. Birincisi, insamn sol tarafm
da sol memenin altma dogru yerle~tirilen ~am kozalag1 '§eklinde bir et 
par~as1d1r. Bunun i~inde kannc1k ve kulak~lk diye amlan bo§luklan 
vardtr. i:~i siyah kan doludur. Ruhun madeni ve kaynag1 oras1dlr. Cis
mani olan bu kalb, tababeti alakadar ettigi ve bizim mevzuumuzla ala
kast olmad1g1 i~in, ondan bahsedecek degiliz. Kalb, insanlarda, hay
vanlarda ve oliilerde de vard1r. Biz kalbden bahsettigimiz ve (<kalbu 
dedigimiz zaman, maksad1m1z bu degildir. Zira bir ~e§it et par~as1 alan 
bu kalb, bizim i~in miihim sayllmaz. 

ikinci manasl, gozle goriilmeyen ruhani bir varhk olmasldlr. i§te 
lnsanm hakikatl bu kalb-i ruhanidir. insanda anlayan, alim ve arif 
bu kalbdir. Hitab, ikab ve itab edilen yine bu kalbdir. Bunun cismani 
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. olan kalb ile alakas1 vard1r. Ruhani olan kalbin, cismani kalb ile ala
kasmi anlamakta ~oklarmm akll hayretlere dii§mii§tiir. Bu alaka, ar
zm cisim ile veya vasfm mevsUf ile veya aleti kullanan kimsenin alet 
ile veya bir yerde oturan kimsenin o mekan ile olan alakas1 gibi midir? 
Yoksa bir yolcunun veya kaptanm, gemi ile olan alakas1 gibi midir? 
Bunda §a§Irllll§lardir. Bu hususlarm izahml iki sebebe binaen mahzur
lu goruyor ve bu yuzden izahmdan sarf-1 nazar ediyoruz. 

Birincisi, bu ciheti a~Iklamak muka§efe ilmi ile alakah olmah
d1r. Halbuki biz bu kitabda muka§efeden degil, muameleden bahsE'di
yoruz. 

ikincisi de, bunun hakikatml ortaya ~lkarmak, ruhun esranm 
ag1klamay1 gerektirir. Halbuki Rasul-i Ekrem (s.a.) in konu§mad1g1 
ruh hakkmda ba§kasmm laf etmeye hakkl yoktur. 

<(Kalb» dedigimiz zaman maksadimiz, bu ruhani kalbdir. Gayemiz 
hadd-i zatmda onun hakikatlm bildirmek degil, belki vas1f ve halleri
ni anlatmaktlr. Zaten muamele ilmi, onun hakikatlm anlamaya degil, 
belki s1fat ve hallerini anlamaya muhta<;t1r. 

Ruh kelimesi de, bizim maksad1ID1zla alakah olarak iki manada 
kullamllr. 

Birinci manas1: Kaynag1, cismani kalbin bo§lugunda bulunan Ia
tif bir cisimdir. Damarlar vas1tas1yla bedenin her tarafma yayihr: Gor
mek, duymak, koku almak ve benzeri duyularla hayat nurunun bura
dan a'zalara akmas1, odanm ko§elerinde dola§tlnlan Iambadaki 1§1-
gm o ko§eleri aydmlatmasma benzer. Zira lambayi hangi ko§eye ge
tirsen orayi aydmlatlr. Hayat; o k6§ede meydana gelen aydmhk gibi
dir. Ruh ise lamba gibidir. Ruhun yay1Imasi ve batmi hareketi, o lam
ba gibi, ruhu da damarlar vasitasiyla bedende dola§tmrlar. Tabibler, 
«ruh» dedikleri zaman bu manay1 kasdederler ki; kalb hareketinin yak
tlgl Iatif bir buhar demektir. Bunu ag1klamak, gayemizin d1§mdad1r. 
Bununla alakadar olanlar, bedenin tedavisi ile ugra§an tabiblerdir. 
Allah'a yakla§t1rmak igin kalbin tedavisiyle ugra§an din tabiblerinin, 
bu ruhu a<;1klamakla alakalan yoktur. 

ikinci manasl : insamn goriilmeyen, mudrik ve alim olan bir par
~as1dlr. Nitekim kalbi ta'rif ederken bir mana olarak bunu anlatmi§
tik. Allah Teala'mn <(Sana ruhdan sorarlar. De ki : Ruh, Rabb1mm em
rindendir.)) (isra, 85) buyurdugundan murad1 da, bu ruhdur. Bu, aca
ib bir emr-i Rabbanidir ki; bunun hakikatm1 ak1l ve fehimlerin gogu 
anlamaktan acizdir. 

Nefis kelimesi de iki manada kullamhr. Bizim gayemiz her iki ma
na ile de alakalldlr. 
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Birinci manas1: insanda gazab ve §ehvet kuvvetini toplayan un
surdur. Tasavvuf erbab1 ekseriya bu kelimeyi bu manada kullarur. Zi
ra onlar nefis demekle insanda kotii vas1flan toplayan bir asli kasde
derler ve nefis ile miicadele edip onu k1rmak laZimdlr, derler. Nitekim 
Rasul-ii Ekrem (s.a.) : Senin en biiyiik dii§mamn, iki koltugunun ara
smda seni ku§atan nefsindir, buyurmakla bunu kasdetmi§tir. 

ikinci manasl : Kalb Vi ruh kelimelerinde anlattlglffilZ ikinci rna
nadir ki; insanm hakikati da kendisi demektir. Fakat bu, nefis halle
rinin ihtilafl sebebiyle muhtelif niteliklerle vas1flamr. Mesela emir ve 
irade altma girip §ehvetlere kar§l koyabilmesi sayesinde siiktlna ka
VU§tugu zaman, ana; ((Nefs-i Mutmainne» denir. Nitekim bunlar hak
kmda Allah Teala : ccEy huzur i\!inde alan nefis, ho§nud etmi§ ve edil
mi§ olarak Rabbma don,>> (Fecr, 27-28) buyurmu§tur. ~iiphesiz birinci 
manadaki nefsin, Allah'a donmesi dii§iiniilemez. Zira o nefis, daima 
Allah'tan uzakla§tlncldlr ve aym zamanda §eytamn avanesidir. Ne za
man tam manas1yla siikuna kavu§maz ve fakat §ehvetlere kar§l nefsi 
miidafaa eder ve ona kar§l direnmeye \!ali§Irsa; puna da ccNefs-i Lev
vamen denir. Zira sahibinin mevlasma kal'§l ibadetindeki kusurundan 
dolayt sahibini yerer. Allah Teala'mn : <CVe nedamet \!eken nefse ye
min ederim ki.» (fK1yamet, 2) kavlinde bu nefis beyan buyurulmu§tur. 
~ayet §ehevi nefis ile muaraza etmez, §ehvetlerin arzularma ve §eyta
ni yollara uyar giderse, buna da ccNefs-i Emmare» denir. Nitekim Al
lah Teala Yusuf Aleyhisselam'dan veya Aziz'in hammmdan hikaye yo
Iu ile: «Ve ben nefsimi temize \!Ikarmam. <;iinkii nefis var §iddetiyle 
kotiiliigii emredendir.» (YU.Suf, 53) buyurmaktad1r. Bununla beraber 
kotiilugii emreden nefsin, birinci manada anlatllan nefis oldu~nu soy
lemek de caizdir. ~u halde birinci manadaki nefis, son derece mezmtln, 
ikinci manadaki nefis ise makbuldiir. <;iinkii Allah Teala'y1 ve diger 
mahlukatl bilen insamn zatl ve hakikatl demektir. 

Akll da, muhtelif manalarda kullamlmakla beraber bizi ilgilendi
ren yalmz iki manasldlr. 

1 - E§yamn hakikatm1 bilmekten ibaret olan aktld1r ki, kalbde 
bulunan ilim stfatmdan ibarettir. 

2 __..: ((Aklln denmekle, ilimlexi anlayan man~t murad olunur ki; 
o zaman da, kalbin kendisi olur. Halbuki biz biliriz ki; her alimin, bi
zatihi kendisi ile kadim oldugu bir varhg1 vardir. ilim, o varllga giren 
bir vastfttr. S1fat ise, mevsufun ayms1 degildir. Bazan aktl denir ve bu
nunla bilen kimsenin vasf1 murad edilir. Bazan da ak1l denilir ve id
rakin mahalli yani idrak edenin kendisi kasdedilir. i§te Rasul-ii Ek
rem'in : Allah Tealamn ilk yaratt1g1 ak1ld1r, buyurdugu akll budur. Zi-
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ra ilim manasmda olan akll~ a'razd1r. A'raz'm bir mahalle ihtiyac1 ol
masi ilk yarat1lmasma ihtimal b1rakmaz. Mahallinin daha once ve hi~ 
olmazsa kendisi ile birlikte yaratllmasi iktiza eder. Aym zamanda cev
hersiz a'nlz'a hitab da miimkiin degildir. (imam Gazzali, ihya el-Ulum, 
III, 120-123) 

Bu konularda Fahreddin Razi §U bilgileri veriyor : 
Bu ayette birka~ mes'ele vard1r: 
Birinci Mes'ele: Bu ayette g~en <<rllh» kelimesi hakkmda miifes

sirlerin birka~ gorii§ii vard1r. Bunlarm en gii~lii olanma gore; bura
daki «rllh)) kelimesinden maksad, hayat sebeb1 olan ruhtur. Rivayete 
gore yahudiler, Kurey§'lilere §6yle ak1l vermi§lerdir: Muhammed'e ii~ 

sual sorun. Eger ikisine cevab verir de ii~iinciiye verme~ bilin ki o, 
peygamberdir; ona Ashab-1 Kehf, Ziilkarneyn ve ruhu sorun. Kurey§'
liler Rasulullah (s.a.) a bu ii~ soruyu sormu§lar. Hz. Peygamber (s.a.) 
ise 'in§aallah demeksizin : Size yarm cevab veririm, demi§ti. Bunun 
iizerine vahiy kirk giin kesilmi§, nihayet §U ayet-i kerime'ler nazil ol
mU§: «Bir §ey hakkmda; ben bunu yarm mutlaka yapacag1m, deme. 
Meger ki Allah dilemi§ ola.» (Kehf, 23, 24). Rasulullah (s.a.) bundan 
sonrad1r ki; onlara Ashab-1 Kehf ve Ziilkarneyn k1ssalanm anlatmi§, 
«rllh>> konusunu ise miibhem b1rakm1§ da ruh hakkmda Allah Teala : 
«Sana ruhtan sorarlar. De ki: Ruh Rabb1mm emrindendir.>> ayetini 
indirerek, ruhun hakikatini anlamakta aklllarm aciz oldugunu a~lk
laml§, aym ayetin devammda : <<Ve size bilgiden ancak ~ok az1 veril
mi§tir.» buyurmu§tur. Baz1 ilim erbab1 rivayet edilen bu hadisi birk~ 
noktadan tenkid etmektedirler : 

1) Ruh, Allah Teala'dan daha ytice ve btiytik degildir. Allah 
(c.c.) 1 bilmek mumkun hatta vaki' ise, rllhu bilmeye ne mani olabl

llr? 
2) YahlldUerin; eger Ashab-1 Kehf ve Ztilkarneyn hikayelerinl 

anlatlr da rllh hakkmda bir cevab vermezse; bilin ki o, bir peygamber
dir, dedikleri rivayet edilmektedir. Boyle bir soz akla hi~ uygun gelme
mektedir. <;iinkii Ashab-1 Kehf ve Ziilkarneyn hikayeleri, blrer hika
yeden ate bir §ey degildir. Herhangi bir hikayeyi anlatmak ise bir pey
gambeiin peygamberligine delil olamaz. Keza Peygamber (s.a.) in an
latacagi bu hikayenin onurt peygamberligi bilindikten once veya son
ra olmas1 da dikkate ahnmi§ olacaktlr. Eger onun peygamberligi bilin
meden once anlatacaksa onu yalanlayacaklar, yok eger sonra olacak
sa peygamberligi bu i§ten once bilinmi§ oldugundan bu hikayeleri an
Iatmamn herhangi bir faydas1 kalmayacaktlr. Ruhun mahiyeti hak
kmda cevab vermemesinin, onun peygamberlik iddiasmda dogru ol-

Tefsir , C, IX. F . 303 
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dugunu isbata yarayan bir delil olmas1 da imkans1zd1r. 
3) Ruh meselesi; s1radan bir filozofun, bir kelamcmm bile bil

digi bir meseledir. Rasulullah (s.a.) :Ben, bu ruh meselesini bilmiyo
rum, deseydi; bu, bir kiic;iimsenmeyi davet ederdi. <;iinkii boyle bir 
meseleyi bilmemek herhangi bir insan ic;in bile bir eksiklik getirir. 
Halbuki Hz. Peygamber (s.a.), bilginlerln bilgini, futiinlerin iistiinii 
olan bir zatt1r. 

4) Allah (c.c.) onun hakkmda «Rahman olan Allah ona Kur'
an'l ogretti.» (Rahman, 1-2) «Allah sana bilmedigin §eyleri ogretmi§
ti.r. Allah'm senin iizerindeki lutfu c;ok biiyiikttir.>> (NiEa, 113) <<De ki ; 
ccRabb1m ilmimi artlr.>> (Taha, 114) buyururken, Kur'an ic;in de «Ya§ 
ve kuru mii.stesna olmamak iizere her §ey apac;1k bir kitabdadir.» 
(En'am, 59) buyurmaktad1r. Peygamber efendimiz de: Allah'1m, ba
na e§yay1 oldugu gibi goster, diye dua etrni§tir. Durumu ve niteligi bu 
olan birinin tum halkm bilmekte oldugu me§hur meselelerden biri 
hakkmda : Ben bunu bilmiyorum, demesi uygun olmazd1. Bize kallr
sa, Kurey§'liler ona ruhu sormu§lar, o da bu konuda en giizel cevab1 
vermi§tir. Bunu §oyle izah edelim : Ayet-i kerime'de onlarm kendisi
ne «ruhu sorduklan» beyan ediliyor. 

Ruhu sormak ise birkac; tiirlii olur : 
1) Ruhun bir miitehayyiz mi (cevher) yoksa miitehayyiz olan 

bir §eyde bulunan bir varllk rn1 (araz), veya ne miitehayyiz bir var
hk ve ne de miitehayyiz bir varhkta olan bir §ey olmayan iic;iincii tiir 
bir varhk m1 oldugu. 

2) Ruhun kadim (varhgmm ba§lang1c1 olmayan) bir varhk rn1 
yoksa sonradan var olan bir §ey mi oldugu. 

3) insan bedeni oldiikten sonra ruhun baki kallp kalmadlgl. 
4) Ruhun mutluluk ve mutsuzlugunun (saadet ve §ekavetinin) 

hakikatmm ne oldugu. Soziin ozii, ruhla ilgili konular pek c;oktur. <<Sa
na ruhtan sorarlar.» ayetinde Kurey§'lilerin, Rasulullah (s.a.) a bu 
meseleleri mi yoksa ba§ka konulan rn1 sorduklarma dair bir ac;1kllk 
yoktur. Ancak ayette «De ki : Ruh Rabb1mm emrindendir.» buyurul
masl, yukarda amlan meselelerden ikisine cevab te§kil etmektedir. 
Bunlar da ruhun mahiyeti ile kadim ya da hadis olup olmad1g1 husus
landlr. 

Birinci Konu: Derni§lerdir ki; ruhun hakikat ve mahiyeti nedir? 
0, insandaki unsurlann dengeEinin imtizacmdan dogan ve bedenin i~in
de· bulunan bir cisim midir, bu imtizac ve terkibin kendisi midir, bu 
cisimlerle kaim ba§ka bir araz m1d1r, yoksa o, bu cisim ve arazlara ben
zemeyen ba§ka bir varhktan rn1 ibarettir? Allah Teala ruhun bu cisim 
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ve arazlara benzemeyen bir varhk oldugu tarzmda cevab vermi§tir. 
<;unku bu cisimler; unsur ve kan§Imlarm uyu§masmdan, dengesinden 
dogan §eylerdir. Ruh ise, boyle olmay1p ancak bir var edicinin ((ol» 
demesi ile meydana gelen soyut, basit bir cevherdir. Onlar ruhun ni
~in bu cisim ve arazlardan ayn, bunlara benzemeyen bir §ey oldugu
nu sormu'§lar, Allah Teala da onun, Allah Teala'mn emri, yaratmas1 
ve ona, bu bedene hayat kazandirmadaki etkileri ile meydana gelen 
bir varhk oldugu tarzmda cevab vermi§tir. Onun bu kendine has nia
hiyetini ve hakikatm1 bilmemek, onun olmamas1m gerektirmez. Zira 
bir~ok §eyin mahiyeti ve hakikatl henuz bilinmemektedir. Mesela biz 
Sikencubinin (bal ve sirkeden yapllan bir nevi §erbet) safraYl kesme 
ozelligi oldugunu biliyoruz. Ancak bu ozelligin mahiyetini ve hakikatl
m bilmek· istedigimizde buna imkan bulam1yoruz. HUlasa hakikat ve 
mahiyetlerin ~ogu bilinmemektedir. Ne var ki, bi~ok §eyin hakikat 
ve mahiyetinin bilinmemesi, onlann var olmamalanm ve inkarlanm 
gerektirmez. Durum burada da aymd1r. <<Ve size bilgiden ancak 90k 
az1 verilmi§tir.» ayetinde kasdedilen de budur. 

ikinci Konu: Ayette ge~en ((emrn kelimesi fiil manasma kullaml
mi§tlr. «Firavun'un emri hi~ de dogru degildir.'' (Hud, 97), ((Emrimiz 
geldigi zaman.,, (Hud, 82) gibi ayetlerde <<emir» kelimesi; fiil, durum 
manasma gelmektedir. Burada <<De ki: Ruh Rabb1mm emrindendir.» 
buyurulurken de durum aymd1r · ve ruh Rabbtmm fiilindendir, demek
tir. Bu cevab, onlarm Hz. Muhammed (s.a.) e ruhun kadim veya hadis 
olup olmadigmi sorduklarui1 ve onun da hadis olup Allah (c.c.) m fii
li, yaratmas1 ve icad1 ile meydana geldigini beyan buyurdugunu gos
termektedir. «Ve size bilgiden ancak ~ok az1 verilmi§tir.ll mealindeki 
ilahi a91klama da ruhun hadis olduguna delil getirmi§tir. Yani demek 
isteniyor ki; ilk yaratlll§ta ruhlar, ilim ve ma'rifetten yoksun idiler. 
'Sonra onlar hakkmda ilim ve ma'rifetler meydana geldi. Her ge~en za
man i9inde· halden hale, eksiklikten olgunluga dogru degi§ip intikal 
ederler. Bu hal, onun sonradan meydana gelmi§ oldugunun belirtinidir. 
Ayette «De ki: Ruh Rabb1mm emrindendir.» buyrulmas1 da, onlarm 
ruhun sonradan meydana gelip gelmedigini sorduklarma, Rasulullah 
(s.a.) m da onlara onun hadis, Allah'm fiili ve yaratmas1 ile meyda
na gelmi§ bir varhk oldugu tarzmda cevab verdigine delalet etmek
tedir. 

ikinci Mes'ele; bu ayette geyen ruh konusunda ileri stirUlen 
diger gorti§ler hakkmdad1r. Ulemadan bir 9ogu ruh hakkmda yukan
da zikrettigimiz gorti§ler dl'§mda birtak1m gorti§ler daha ileri surmti§
lerdir: 
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1) Burada ge~en ruhtan maksad; Kur'an'dtr. Qiinkii Allah Te
ala Kur'an'da bir~ok ayette ·Kur'an'a ruh adtm vermektedir. 0 halde 
bu noktada sorulmaya deger olabilecek olan §ey, olsa olsa Kur'an'dtr. 
f]imdi ileri siiriilen bu iddiada iki nokta gaze <;arpmaktadtr ki bunlarm 
a<;tklanmasi gerekir : · 

a) Allah Kur'an'a ruh ad1m vermi§tir. Yiice Allah Kur'an'da «Biz 
sana kendi emrimizden bir ruh vahyettik.>> (§ura, 52) «0 kendi em
rinden melekleri ruh ile indirir.» (Nahl, 2) buyurmaktadtr. Kur'an'a 
ruh denmi§tir; {!iinkii ruh ve aktllar, Kur'an'la hayat bulurlar. Allah 
(c.c.) 1 O'nun meleklerini, kitablanm, peygamberlerini bilmek Kur'an 
sayesindedir. Ruhlar, ancak bu bilgilerle hayat bulur. 

b) Bu mevzuya laytk olan ruh, ancak Kur'an'dtr. <;iinkii bu ayet
ten once: <cKur'an'da mii'minler i<;in rahmet ve §ifa olam indiririz;» 
(isra, 82) buyrulmU§, bu ayetten sonraki ayette de C<Andolsun, Biz di
lesek, sana vahyettigimizi tamamen gideririz ... De ki: insanlar ve cin
ler bu Kur'an'm bir benzerini getirmek i<;in toplansalardt, birbirle
rine yard1mct da olsalar (yine de), onun bir benzerini getiremezler-

. di.» (isra, 86, 88) buyrulmu§tur. Bu ayetten once ve sonra gelen ayet
ler, Kur'an hakkmda olduguna gore; burada ge~en ruh kelimesinden 
maksadm da Kur'an olmas1 icabeder. Ta ki, Kur'an ayetleri bir butiin
liik ve uyum i<;inde olsunlar. Buradaki soru §Uradan kaynaklanmak
tadtr : Kur'an'm durumu onlarm goziinde biiyiimii§ ve onun §iir veya 
kehanet cinsinden olup olmadtgmt sormu§lardtr. Allah (c.c.) ise, onun 
insan sozii neviriden · bir §ey olmadtgmt, Allah'm emri, vahyi ve indir
mes1yle ortaya ~1kan bir soz oldugunu beyan ederek <cDe ki: Ruh Rab
blmm emrindendir.» Yani Kur'an Rabb1mm emri ile ortaya ~lkmt§hr, 
de~llse be§er kelam1 cinsinden bir soz de~lldir, buyurarak cevab ver
mi§tlr. 

2) Bu ayette sorulan rtlh, semavi meleklerden bir melektir. Bu 
melek, meleklerin en biiyii~ii ve en kuvvetli olamdlr. «0 giin rtlh ve 
melekler Slra Slra dururlar.» {Nebe', 38) ayetinde ge~en ruhtan murad 
i§te bu ruhtur. Hz. Ali {r.a.) nin bu konuya l§Ik tutan §U sozleri soy
ledigi nakledilmektedir : 0 oyle bir melektir ki, onun yetmi§ bin yii
zii, her yiiziin yine ,Yetmi§ bin yiizii, bu yiizlerden her birinin yetmi§ 
bin dili vard1r. Bu dillerden her birinde yetmi§ bin lisam olan bu me
lek, bunlarm hepsiyle de Allah (c.c.) 1 tesbih eder. Allah (c.c.), bu tes
bihlerin her birinden bir melek yaratlr ki bunlar diger meleklerle be
raber ktyamete kadar u~arlar. Yiice Allah, Ar§'m dl§mda bu ruhtan 
daha biiyiik bir mahh1k yaratmamt§tlr. Eger bu ruh dileseydi; yedi kat 
gokleri, yerleri ve bunlarda ya§ayan varllklan bir lokmada yutabilirdi. 
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Bu haberin zay1f oldugunu iddia edenler . §oyle diyarlar : 
a) Bu tafsilati Hz. Ali (r.a.) bildigine gore bunu bilmeye Hz. Pey

gamber (s.a:) daha layik olmahyd1. 0 halde bunu ummetine nic;in an
latmann§tlr? Keza, Ali (r.a.) ye vahiy gelmiyordu. Bu tafsilati, olsa 
olsa Rasulullah'tan ogrenmi§ olmahdir. Burada akla bir soru daha ge
liyor: Hz. Peygamber (s.a.) bunlan nic;in ba~ka kimseye anlatmami~ 
da sadece Hz. Ali (r.a.) ye anlatmi§tir. 

b) Eger bu melek bir tek canli, bir tek akilh varhk ise; o lisan
lan c;ogaltmamn bir fayda ve manas1 kalmayacaktir. Yak egef bu li
sanlarm her biri ile konu§an bir ba§ka canh ise, bu durumda o varhk 
tek bir melek olmaz, melekler toplulugu olur. 

3) Bu; varhgx bilinmeyen bir §eydir. Boyle bir §eyi Kurey§'lilerin 
sormu§ olmasi nasil dii§iiniilebilir? Hayatm sebebi alan ruha gelince, 
bllginler onu blldikleri kanusunda iddia sahibidirler. 0 halde ruhla 11-
gili soru, o yone c;ekilmelidir. 

4) Hasan el-Basrl ve Katade'nin de soyledigi uzere bu rUh; Ceb
rail'dir. Buna delil de yuce Allah'm onu; «Onu, Ruh el-Emin indirdi; 
senin kalbine.J> (§uara, 193), «Biz ona ruhumm.u· gondermi§tik.JJ (Mer
yem, 17) ayetlerinde ccRU.hJJ diye isimlendirmi§ almasidir. Aynca bu
rada verilen cevabda : ceDe ki : Ruh Rabb1mm emrindendirJJ buyrulma
SI ile ba§ka bir ·ayette Cibril'den hikaye ile anun : ccBiz, ancak Rabbi
mn emriyle ineriZ.ll (Meryem, 64) dediginin nakledilmesi de bu gorO.
§U kuvvetlendirmektedir. 

5) Ruh; melek turiinden almayan, insan suretinde, yiyen, eli, 
ayag1 ve ba§I olan bir c;e§it mahluktur. Bu gorii§ Mucahid'indir. Ebu 
Salih der ki: Bu varhklar insana benzerler, fakat insan degildirler. An
cak ne Kur'an ve ne de sahih hadislerde bu gorii§ii isbata dayanak ala
cak bir §ey bulamadim. Keza bu tur bir varhk bilinmeyen bir §eydir. 
Onun ic;in bu sorunun bu naktaya kaydmlmasi zordur. 

tic;uncu Mes'ele: tnsanm hakikatmm ne oldugu konusundaki go
rii§lerin ac;Iklanmasidir. tnsan ccben)) diyor; biliyorum, anhyorum, go
riiyorum, duyuyor, kokluyor, tad1yorum, kiziyarum, diyor. Butun bu 
sozlerde, kendisine i§aret edilen ccinsann diye bir varhk vard1r, bunu 
kesin bilgi halinde biliyoruz. Yukanda ifade edilen sozlerden herhan
gi biri ile i§aret edilen varhk ya bir cisim, ya bir araz veya bunlarm · 
ikisinin birle§tigi ya da cisim ve arazdan ayr1, bunlarm di§mda bir §ey 
olacaktir. Bunlar aklen tasavvur ve isbat edilebilecek §eylerdir. §imdi 
. bu ihtimalleri teker teker ele alahm : 

Birinci §1k: Buna gore insan cisimdir, deniyor. Bu durumda bu 
cccisimJJ ya bu biinyenin kendisi, ya bu bunyeye dahil bir cisim, ya· 
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hut da onun dl§mda bulunan ba§ka bir cisim olacaktlr. insan; duyu 
organlanyla duyulup hissedilen bu biinye ve cisimden ibarettir, diyen
ler kelam ilmi alimlerinin cumhurudur. Bunlar diyorlar ki; insam bir 
hudud ve §ekil belirterek ta'rif etmeye gerek yoktur. insan denen §ey, 
duyularla alg1lanan ve bu biinyeden ibaret olan bu cisimden ba§ka 
bir §ey degildir. Bize kallrsa, bu gorii§ yanll§tlr. ~oyle ki : Bu zatlar; 
insan; duyu organlanyla algtlanabilen bu biinyeden ibarettir, diyor
lar. Biz bu noktay1 9iiriittiigiimiiz takdirde bu gorii§iin dogru olma
dl~ ortaya 91kacakt1r. insamn bu cisim, bu duyulan biinyeden ibaret 
olamayacagm1 g6steren bir9ok delil vard1r : 

Birinci Delil : Kesin olarak bilinmektedir ki, bu biinyenin par~ala
n azallp 9ogalarak, biiyiiyiip kii9iilerek, besili ve zaytf olarak birtaklm 
degi§ikliklere ugramaktad1r. Yine kesin bir bilgimiz vard1r ki; degi§en 
§ey, sabit ve degi§mez olandan ayn bir §eydir. 0 halde insan sadece 
bu bedenden ibaret bir varhk olamaz. 

ikinci Delil: insan, bir §eyle me§gul oldugu zaman dii§iincesi bel
li bir ~eye yoneldiginde; bu bedeninin par9alarmm farkmda olmaz, on
lardan habersizdir. Ancak yine bu anda muayyen alan kendi varhgm
dan, «ben» den habersiz degildir. <;iinkii boyle bir anda bile; ofkelen
dim, arzulad1m, soziinii i§ittim, yiiziinu gordiim, §eklinde konu§abil
mektedir. Demek ki bu durumda o, kendine has varhgm1 bilmekle bir
likte bedeninin but~ par9alanm, organlanm ve bOliimlerini bilme
mektedir. Boylece bilinen bir §ey, bilinmeyen olmaktad1r. 0 halde in
san denen varhk; §U bedenin biitiinii ve §U organlar demek degildir. 

U~iincii Delil : Her birimizin akh, kendi organlanrmz1 nefsimize 
isnad etmemizi normal bulmaktad1r. «Ba§Im, goziim, elim, ayagtm, di
lim ve kalbim» diyoruz. Bir §eye isnad edilen §ey, isnad edildigi §ey
den ba§ka bir §ey olduguna gore; c<insan» denen §eyin de, bu kendisine 
isnad edilen bu organlardan ayn bir varhk olmas1 gerekir. Denebilir 
ki: insan; ccnefsim ve zatlm» da diyor. Nefis ve zat1 kendine isnad edi
yor. Bu durumda nefis ve zatm da, insamn gayn bir §ey olmas1 icabe
der ki bu, muhal bir §eydir. Biz de diyoruz ki; bazan nefis ve zat ile 
bu beden, bazan da o §eyin «ben» diye herkesin i§aret edebilecegf ha
kiki zat1 murad edilir. Bir insan «nefsim» veya «zatlm» dedigi zaman, 
eger bu bedeni kasdediyorsa; bize gore bu, insan cevherinden ayn bir 
§eydir. Eger bunlarla «ben» dedigi zaman ifade ettigi §eyi kasdediyor
sa, insan bunlan kendine isnad edemez. Nitekim bir insan kendisi it;in; 
«benim insamm» diyemez. <;iinkii insan, zatmm aymdlr. Ve insan ken
dini kendine isnad edemez. 

Dordiincii Delil : insanm cisim olamayaca~na delalet eden her de-
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lil onun sadece bu cisimden ibaret olamayacagm1 da g6sterir. 
Be§inci Delil : insan bazan, beden alii oldugu halde diri olabilir. 

Binaenaleyh, insan bu bedenden ayn bir §eydir. Nitekim Allah Teala 
<<Allah yolunda oldiiriilenleri sakm alii sanmaym. Bilakis onlar diridir
ler. Rablan katmda nziklandmllrlar.» (Al-i imran, 169) buyurmak
tadlr ki, bu ayet oldiiriilen 0 insanlann diri oldugunu a~lk~a gosterir
ken duyulanrmz da bu bedenin alii oldugunu gormektedir. 

Altmc1 Delil : «Sabah ak§am ona sunulurlar.>> (Gatir, 46), «Bogul
dular ve ate§e atlld1lar.» (Nuh, 25) ayetleri, insanm aldiikten sonra 
diri olacagma delalet etmektedir. Hz. Peygamber (s.a.) de §6yle bu
yurmaktadlt : Allah'm peygamberleri olmezler. Onlar ancak bir yurt
tan ba§ka bir yurda intikal ederler. Mezar ya bir cennet bah~esi veya 
bir cehennem ~ukuru olur. Bir kimse aldiigii zaman onun k1yameti 
kopmU§ olur. Bu hadis-i §erif'ler de insanm bu bedenin olmesinden 
sonra da varllgm1 devam ettirdigini gastermektedirler. Oysa akl1m1z 
ve duyulanrmz bu bedenin alii oldugunu g6stermektedir. Bu bedenin, 
insamn almesinden sonra diri ve hayat sahibi olabilecegini saylesek, 
aym §eyi tum cans1z varllklar i~in saylemek durumunda kalmz ki; bu, 
safsatamn ta kendisi olur. Saziin azii, cesedi olmii§ haldeyken bile in
san diye bir §ey varsa, o insan bu bedenden ba§ka ve ayn bir §ey ol
malldlr. 

Yedinci Delil : Hz. Peygamber (s.a.) uzun bir hutbesinin bir bo
liimiinde §6yle buyuruyor : Olmii§ bir insamn cesedi tene§ire kondu
gu zaman, ruhu na§Imn iizerinde u~ar ve §<:iyle konu§maya ba§lar : Ey 
akrabalanm, ey yavrulanm! Sakm diinya benimle oyun oynad1g1 gibi 
sizinle de oynamasm . .. Ben helal-haram demeden servetler edindlm. 
§imdi zenginlik ba·§kalarmm, sorumluluk benim oldu. Dikkat edin de, 
benlm gibi olmaym. Bu hadis gosteriyor ki, insamn cesedi oliip de te
ne§ire konmu§ oldugu bir zamanda bile ber-hayat olup geride kalan 
yakmlanna seslenen bir varllk ·vard1r. i§te bu konu§maYl yapan varllk 
lnsand1r. Bu da bedenin olii oldugu bir zamanda insanm diri oldugu
nu, dolay1s1yla insamn bu beden ve cesedden ayn bir §ey oldugunu 
a~1k~a gostermektedir. 

Sekizinci Delil : Yiice Allah rrEy huzura eren nefis, raz1 edici ve 
raz1 edilmi§ olarak Rabbma don.» (Fecr, 27) buyurmu§tur. Bu «don!» 
emri ile ,ona olii bir halde iken hitab edilmektedir. Bu ise insan be
deni Oldiikten sonra Allah (c.c.) a donen §eyin Allah (c.c.) tan raz1 
olmu§ ve Allah'1 da raz1 etmi§ olan diri bir varhk oldugunu, ·bunun ise 
insandan ba§ka bir §ey olamayacagm1 gosterir. Bu da insanm, beden 
oldiikten sonra da diri kald1gma delalet eder. Diri olan, Olenden ba§ka 
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bir §eydir. 0 halde insan, bu cesed ve bedenden ayn bir §ey olmalldlr. 
Dokuzuncu Delil : Allah Teala bir ayetinde <<. . . Nihayet herhangi 

birinize oli.im gelince, ~l~ilerimiz bir eksiklik yapmakstZin onun caru
ru allrlar. Sonra onlar, ger~ek mevlalanna dondi.iri.ili.irler.» (En'am, 
61, 62) buyurmaktad1r. Bu ayet insanlarm, bedenleri oli.i oldugu blr za
manda Allah'a dondi.iri.ildi.iklerini isbat etmektedir. 0 halde Allah 
(c.c.) a dondi.iri.ilen insan, 0 oli.i bedenden ba§ka bir §ey olmalldlr. 

Onuncu Delil: GOri.iyoruz ki; Hind, Rum, Arab, Acem bi.iti.in mil
letler, yahudi, hmstiyan, ate§perest, mi.isli.iman vs. her ti.irli.i dine men
sub insanlar oli.ilerinin arkasmdan haYir yaptyor, haYir dua ediyor ve 
mezarlanru ziyarete gidiyorlar. ~ayet insan bedeninin olmesinden son
ra diri kalmlyor olsaydt, arkalarmdan yaptlan o haYir, dua ve ziyaret
ler abes bir §ey olurdu. Bi.iti.in bu inanml'§ insanlann sayd1gtm1z me
selelerde birle§meleri, insan sagduyusunun ve f1tratmm da insanm bu 
.bedenden ba§ka bir §ey olduguna, onun olmemekte olduguna; olen §e
yin sadece bu beden olduguna §ahid oldugunu gostermektedir. 

On Birinci Delil: Bir~ok kimse olmi.i§ alan babasm1 veya oglunu 
ri.i'yada gori.iyor. 6Imi.i§ · olan baba veya ogw ona bu ri.i'yada «falan 
yere gitmesini, orada kendisinin gommi.i§ oldugu altmlar oldugunu» 
ooyli.iyor. Bazan da «bir borcu oldugunu, onu Odemesini» rica ediyor. 

, Uyanan kimse durumu incelediginde, gerctegin ri.i'yada gordi.igi.ine tt
pattp uydugunu mi.i§ahede ediyor. Eger insan bu beden oldi.ikten son
ra diri olmami§ olsa durum boyle olmazd1. Bu delil insamn oli.imi.inden 
sonra da diri kald1gm1 g6sterirken, duyulannnz da bu bedenin oli.i ol
duguna . delalet ediyor. Demek ki insan denen §ey, bu bedenden ayn 
bir §eydir. 

On ikinci Delif : Herhangi bir insanm eli, ayag1 veya kulag1 kesil
mi§, yahut da gozi.i <tikanlnn§ olsun. Boyle bir orgamm kaybeden insan 
kalben ve aklen kesinlikle emin olur ki, kendi zatmda bir ba§kahk ol
mami§tlr. 0; organlanm1 kaybetmeden once kim isem yine o'yum, sa
dece baz1 uzuvlannn kaybettim o kadar, diye di.i§i.ini.ir. Bu da, insa
nm bu organ ve par<talardan ayn bir varhk oldugunu gosterir. 0 hal
de <<insan; bu hissedilen bi.inyeden iba.rettir» diye di.i§i.inenlerin gori.i§
leri dogru degildir. 

On U<ti.inci.i Delil : Kur'an ve hadisler gO.stermektedir ki, Allah 
· (c.c.) bir kiSim yahudileri maymun ve domuz haline getirmi§tir. Bu
rada bir soru akla geliyor. Acaba insan bu §ekil degi§tirme olaymdan 
sonra da bald kalnn§ nnd1r? Eger baki degildir dersek bu §ekil degi§
tirme o insanm olmesi, o domuzun ve maymunun da yaratilmasf de
mektir. Bunlar ise bir varhf;l bir ba§ka varhk suretine sokmak demek 
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degildir. Yok eger bu suret degi§tirme olay1 olmasma ragmen insaruar 
yine var iseler, devam etmi'§lerse bu takdirde biinye ve beden yok ol
dugu halde insanm var olmasmm devam ettigi manasl ~lkmaktadlr. 0 
halde insan, bu biinyeden ayn bir §ey olmahd1r. 

On DOrdiincii Delil: Hz. Peygamber (s.a.) Cebrail (a.s.) i Dihye 
el-Kelbi, f}eytam da Necid'li bir ihtiyar suretinde goriiyordu. Bu du
rumda bir insan biinyesi meydana geldigi halde o insamn hakikatl 
meydana gelmiyordu. }3u ise insamn, bu biinye ve bedenden ibaret ol
mad1gm1 gostermektedir. 

Onbe§inci Delil : Zina eden bir kimse bu filli tenasiil orgam ile i§
ler, bunun cezas1 olan celd cezas1 Sirtmda uygulamr. 0 halde insan bu 
iki uzuvdan ba§ka bir §ey olmalldir ki; o §ey bu iki orgamru ayn fiil
lerde kullanmaktad1r. Tat ve ac1 duyan da o varhktlr. Ancak onun tat 
ve ac1 duymas1 bu organlar vas1tas1 ile olmaktadrr. 

On Altmc1 Delil: Herhangi bir kimse ile konU§Up ona; §Unu yap 
bu i§i yapma, dedigimiz zaman bu konU§maya muhft.tab olan, emir ve
ya yasaklama ile kar§Ila§an; onun alm, burnu, agz1 veya belli bir or~ 
gammn kendisi degildir. 0 halde bu emir, yasak ve hitab ile kar§I
la§an bu organla~m dl§mda bir §eydir. Demek ki muhatab, bu beden 
degildir. Burada ccEmir ve yasa~ alan bu organlar degil, ama bu be
denin tiimiidiir.n demek nic;in miimkiin olmasm? gibi bir soru soru
labilir. Ancak bu takdirde, bu bedenin biitiiniiniin bilen ve anlayan 
bir §ey olmas1 gerekir. Bu bedenin biitiinii anl1yor diye bir dii§iin
ceyi kabul ettigimiz takdirde de kar§Imiza · iki ihtimal c;1kar : 

a) Bu bedenin biitiin organlannda bir tek ilim ve anlama mey
dana gelmesi. Fakat bu da bir a'razm birc;ok mahalde bulunmasm1 
gerektirir ki bu muha:ldir. 

b) Bu bedenin her bir parc;asmda bir ilim meydana gelmi§ ol
m~l. Bu ihtimal ise, bu bedenin her bir par~asmm miistakil olarak 

· anlar ve bilir olmasm1 gerektirir. Fakat kesinlikle bilmekteyiz ki; bir 
bedenin herhangi bir muayyen parc;as1, miistakil olarak bilemez ve 
anlayamaz. 0 halde bu ihtimal de dogru degildir. 

On Yedinci Delil : insan denen varhk bilgili olmahd1r. Bilgi kalb
de meydana geldigine gore, insan da kalbde bulunan bir '§eydir. Bi
naenaleyh insan; bu beden ve cisimden ibarettir, sozii dogru ·degil-

. dir. insan denen varllk bilgi sahibi olmahd1r. Qiinkii insan, fail-i 
muhtar bir . varhktlr. Fail-i muhtar ise kalb ve irade aracihgiyla ha
reket eden bir §ey demektir. ilim ic;in kalb ve irade §art ko§ulmu§tur. 
Qiinkii istenmeyen bir §eyin yaratilmasrtun kasdedilmesi imkansiz
dir. 0 halde, insamn e§yayt bilmesi gerekir ve biz ak1l ve Kur'an'a 
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dayanarak ilmin kalbde bulunabilecegini soyliiyoruz : 
a) Aklen zan1ri olarak biliyoruz ki, ilmimizi kalb tarafmdan 

elde etmekteyiz. 
b) Kur'an'dan delilimize gelince; Allah Tea.la §byle buyurmak

tadlr : «Onlann kalbleri vard1r, fakat onlarla anlamazlar.)) (A'raf, 
179), «Onlarm kalblerine imam yazdu> (Miicadile, 22), «Ruh el-Emin 
onu senin kalbine indirdi.» (§uara, 193), «insanin, bilgi sahibi bir 
varhk olmasmm gerekli olduguna, ilim de ancak kalbde meydana 
geldigine gore; insan denen varllk, kalbde olan bir §ey veya kalble 
ili§igi olan bir §eydir. Her iki halde de <tinsan bu bedenden ibaret
tir.» diyenlerin g6rii§iiniin yanll§ oldugunu anlamaktay1z. 

ikinci Konu : irisan duyularla alg1lanabilir mi? Bunun cevab1 
olumsuz olacaktlr. <;iinkii insanm hakikatl, renk ve yiizeyden ba§ka, 
ayn bir §eydir. · Goriinen her varllk, ya yiizey veya renkten ibaret
tir. Bu iki onerme kesin onermelerdir. Bu iki onerme sonu~ olarak, 
insanm hakikatmm goriilemeyecegi, duyularla algilanamayacag1 hiik
miinii dogurur ki; bu, kesin bir delildir. 

Dordiincii Mes'ele : ((insan bu bedenin i~inde bulunan bir cisim
dir» diyenlerin gorii'§lerinin a~1klamasma dairdir. §u husus bilinme
lidir ki; bu diinyada bulunan cisimler, ya dart unsurdan biridir veya 
bunlarm belli uyum i~inde bir araya gelmesi, kayna§masmdan do
gan bir §eydir. insanm bedeninde bu dort unstirdan sat, halis durum
da bir cismin bulunmas1 imkans1zd1r. Burada olabilecek ve olmas1 
gereken tek §ey, bu dort unsurun belli bir uyum i~inde kan§masm
dan meydana gelen §eydir. Buna binaen diyoruz · ki: Toprak unsu
runun galib oram olu§turdugu cisimler kat1, sert olan organlard1r; 
kemik, k1k1rdak, sinirler, eklembaglan, i~ yag1, et ve deri gibi. insa
mn bu bedenden ayn bir varllk oldugunu ileri siiren ak1l sahibi hi~ 
bir kimse, onun bu uzuvlardan muayyen birinden ibaret bir cisim 
oldugunu soylememi§tir. <;iinkii bu organlar katl, ag1r ve saydam 
olmayan cisimlerdir. Dolayisiyla akll alan hi~ bir kimse insamn bun
lardan her hangi birinden ibaret oldugunu 'Soyleyemez. Su unsurunun 
fazla oranda bulundugu cisim ise insan bedeninde bulunan dart kan
§lmdir. Hi~ k!mse bu dart kan§Imdan birinin insan oldugunu iddia et
memi§tir. Sadece kan miistesna. Kan i~in <<0 ruhtur>> diyen baz1 kim
seler olrnu§tur. <;iinkii bu kimselere gore insan viicudundan kan ta
mannyla ~1klp orada kan kalmad1g1 zaman bu onun oliimiine miin
. cer . olmaktad1r. Hava ve ate:§ unsurunun fazla oranda oldugu cisim ise 
ruhtur . . Bu nevi ruhlar viicudun f1tri lSlSl ile kan§an hava unsuruna 
ait cisimler. Bunlar ya kalbde veya beyinde meydana gelir. i§te bu ci-
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simlerin ruh oldugu ve insanm da bu cisimlerden ibaret oldugu ileri 
siiriilmii§tiir. Ancak bu gorii§ii ileri siiren bilginler de baz1 farkh ka
naatlara sahibdirler. Bunlann kimine gore insan; kalbdeki ruhtur, ki
mine gore ise; ruh; beyinde bulunan bir atomdur. Bir ba§kalanna go
re ise ruh, kalb ve beyindeki bu ruhlarla kan§IDI§ vaz'iyyette bulunan 
ve ate§ unsurundan dogmu§ olan ciiz'lerden ibarettir ki, bu ciiz'lere 
f1tri viicud lSlSl denmektedir. Ve i§te insan budur. Baz1 ilim adamla
rma gore de ruh; semavi, latif, nurani cisimlerden, giine§ l§Igi ozel
liginde olan bir cevherden ibarettir. 0; ayn§ma, degi§me, parc;alanma 
ve boHinme kabul etmez. Beden olu§up da elveri§li hale geldigi zaman 
«Ben onun yaratill§ml bitirdigim zaman" mealindeki ayetten murad 
da budur. ilahi olan o semavi ve yiice cisimler, bedenin organlan i~i
ne niifuz eder. Bu niifuz; ate§in komiire, yagm susama, giil suyunun 
giile niifuzu gibidir. Bu semavi cisimlerin beden cevherine niifuzu «Ona 
ruhumdan iifledim.n (H1cr, 29) ayetinde ifade edilmektedir. Bundan 
wnra beden, bu semavi cisimlerin niifuzuna elveri§li ve saglam kal
digi siirece diri kahr. Bedendeki bu semavi ve §erefli cisimlerin akl§ 
ve hareketine mani olacak birtak1m kat1 kan§Im ve sular meydana 
geldigi zaman, bedenden aynhrlar ve boylece oliim denen olay mey
dana gelir. Bu; saglam ve giic;lii bir gorii§tiir. <;iinkii bu gorii§ ilahi 
kitaplarda hayat ve oliim olayma dair anlatllanlarla tam bir mutaba
kat arzetmektedir. Buraya kadar insamn, beden ic;inde bulunan bir 
cisim oldugunu kabul edenlerin gorii§lerini tafsilath blr §ekilde zikret
mi§ bulunuyoruz. insanm, bu bedenin di§mda bulunan bir cisim ol
masi meselesine gelince; ben boyle bir gorii§ii iddia eden herhangi bir 
kimse tamm1yorum. 

ikinci §1k : Burada insaiun bu bedende yer alan bir ~raz oldugu 
iizerinde duruluyor. Ak1lh bir kimseden boyle bir gorii§ c;Ikmayacagi 
ac;1kt1r. <;iinkii zaruri olarak bilinmektedir ki, insan bir cevherdir. 
<;iinkii insan ilim, giic;, dii§iinme ve tasarrufta bulunma gibi araz ve 
s1fatlarla nitelen:mi§tir. Boyle olan bir §ey cevher olur. Cevher ise araz 
olamaz. Bu noktada akh ba§mda herkesin ileri siirebilecegi gorii§; in
samn, birtak1m ozel arazlarla mevsuf olmas1 gerektigini soylemektir. 
insam boyle bir varhk olarak kabul ettigimiz takdirde ulemarun birk~ 
tiir gorii§ii ile kar§lla§mz ·: 

Birinci Gorii§ : Dort unsur birbiriyle kan§IP her birinin smm di
gerininkinden kesin hatlarl'a. aynhp belirlendigi zaman, «miza\!>> dedi
gimiz normal bir keyfiyet meydana gelir. Bu normal keyfiyetlerin ka
tegori sm1n yoktur. Yani sonsuzdurlar. Bu keyfiyet basamaklanhm 
kimi insanllk mizac1, kimi de atllk, at olma mizac1d1r. insan. olma ba-
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samag1 unsur birimlerinin belli miktar ve oranda kan§mas1 ile mey
dana gelen nitelikli cisimlerden ibarettir. Bu gorii§; doktorlarm, ru
hun devamhhgm1 inkar edenlerin ve Mu'tezile ulemasmdan Ebu'l-Hu- . 
seyn el~Basri'nin gorti§tidur. 

ikinci GOrti§: insan hayat, ilim ve kudret s1fatlanyla mevsUf ol
masl §artl ile, birtaklm vas1flarla donanmi§ cisimlerden ibarettir. Bu
rada hayat, cisimde bulunan bir arazd1r. Bu grup; · ((ruh» ve ((nefsi» 
inkar ediyor ve beili arazlarla -ki bunlar da hayat, ilim ve kudrettir
vasiflanrm§ ve bir araya toplanmi§ cisimlerden ba§ka bir §ey yoktur, 
diyorlar. Mu'tezile ileri gelenlefinin ~ogunun gorti§ti budur. 

U~uncu Gorti§ : Buna. gore insan; hayat, ilim. ve kudret ile vasif
lanml§ olan cisimlerden ibarettir. insan diger hayvaniardan ancak be
deniyle, organ ve par~alannm §ekliyle ay1rd edilebilir. ' Fakat bu zor
dur. 'Qtinku bazan melekler de insan §ekline girebiliyorlar. BU. halde 
insan yok fakat onun .§ekil ve sureti vard1t. Mesela, insam ba·§ka 
bir hayvan suretine sokmada da -israilog~llanndan bir kiSmmm 
maymun ve domuz haline. sokulmasmda oldugu gibi- aym. mii§kil 
vardlr; insanhk denen bir mana mevcud oldugu halde burada da in
samri sureti bulunmamaktadir. Binaenaleyh bu tarz bir <<in.San du
§tincesi» yanh§ olmalld1r. 

U~tincu 1;!1k: insan, cisim ve cismani olmayan bir varhktir. Bu, 
ilahiyyat~l filozoflarm ~ogunun benimsedigi bir gorti§ttir. Bu gorti§ti 
ileri suren · filozoflar ((nefs» in olrnezl!gine inamyor, onun ruhani bir 
ahiret hayati, yine ruhani bir muka.fat, ceza ve hesabl olacagml kabul 
ediyorlar. 'islam alirnlerinden Ebu'l-Kas1rn Rag1b el-Isfahafli ve Ebu 
Hamid Gazzali gibi bir~ok kirnse ilk Mu'tezile alirnlerinden Ma'rner ibn 
Abbad es-Sulemi, l;!ia'dan e§-l;!eyhu'l-Mufid diye and1klan zat ve Ker
rarniye'den bir grup bu gorti§tedirler. Burada §Unu da zikredelirn ki, 
nefsin varllgm1 kabul edenier iki zurnredir : 

a) Bunlarm tahkik ehli olanlan derler ki: insan, §U bilinen cev
her ve bedenden ibarettir. Binaenaleyh insan, bu alernin ne i~inde, ne 
d1§mdad1r; ne bu alernin i~inde olan bir §eye, ne de di§mda olan bir 
§eye ili§iktir; aleme ne biti§ik, ne de ondan aynlmi§br. Onun bu , be
denle ili§kisi, onda tedbir ve tasarruf etrne ili§kisidir. Nitekirn Allah 
Teala'nm da bu alernle . ili§kisi sadece onda tasarruf ve tedbir §ek-
linde olan bir ili§kidir. ' 

b) Bunlar da §6yle demektedirler : Nefis bedene taalluk ettigi za
. man onunla birle§ir de, nefis bu bedenin, bu beden de nefsin ayms1 
olur. · i§te bu birle§rne halinde nefisle bedenin toplarn1 insand1r. Olurn 
zarnam geldiginde o birlik bozulur. Bundan sonra nefis ba.ki kahrken, 
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beden yok olur. Ulemanm insan konusunda ileri siirdi.ikleri gorii!)ler 
bunlardan ibarettir. Sabit ibn Kurre de §oyle dermi§: Nefis vard1r. 0, 
OlUl~, bozulma, par~alanma · ve da~lmaya elveri§li olmayan latif, nu
rani ve semavi cisi!Jllere taalluk eder. Bu semavi cisimler bedene si
rayet eder. Onlar bu bedende bulundugu siirece nefis bedeni idare 
eder. Bu latif cisimler beden cevherini terkettiginde, nefsin bedene 
olan taalluku da kesilir. 

Be§inci Mes'ele : Nefis aklen vard1r diyenlerin delilleri hakkmda
dir. Ulema bu noktada kimi kuvvetli kimi zay1f; kuvvetli olanlann ki
mi kesin kimi ise ikna edici nitelikte bulunan bir~ok delil serdetmek
tedirler. Biz burada bu delillerden kesin olanlan zikredecegiz. · 

Birinci Delil : ~iiphe yok ki bir cevher olan §U insan, ya miit.ahay
yiz bir cevher veya miitehayyiz olmayan bir cevherdir. Bunlarm bi
rincisi yanh§, ikincisi ise dogrudur. insan miitehayyiz bir cevher ola
maz. Aksi J:ialde miitehayyiz var1Ig1 zatmm gayn olurdu. Zira bu du
rumda insanm bildigi her §ey onun belli bir yerde miitehayyiz oldugu
nu bilmesi gerekirdi. Durum boyle olmad1gma gore insan, miitehayY'iz 
olan (bir yer kaplayan) bir cevher degildir. Bu delili a~Iklamak i~in 
ii~ onermeye ihtiyac1m1z vardir : · 

Birinci onerme : insan miitehayyiz (yer kaplayan) bir cevher ol
saydi, boyle olmas1 onun zatmm aym olurdu. Bunun delHi; eger onun 
yer kaplamasi (bir yerde bulunmasi) bir s1fat ise, bu sifattan kat'-I 
nazarla dii§i.iniilecek olan o mahal (yer) de ya miitehayyiz olu~ veya 
olmaz. Bu iki §Ik da bat1ld1r. 0 halde yer tutmamn (miitehayyiz ol
manm) mekanla kaim bir s1fat olmas1 da batlld1r. Biz; insan, yer tut
ma mahalli olamaz, diyoruz. <;unkii bu, bir §eyin iki defa yer tutma- . 
s1ru, iki benzer §eyin bir araya gelmesini (blrle§mesini) gerektirir. Ve 
bunlann birlni zAt di~erlnl s1fat, veya tAm bunun aksinl yapmak da 
pekAIA mumkftndftr. Ayr1ca ikinci yer tutma e~er zAtm aym lse, zA.
ten zA.t odur. Yok e~er bu da bir s1fat ise bu hal bir teselsftlft gerekti
rir ki, bu da muhaldir. Biz ni~in yer tutma mahalli yer tutmaz diyo
ruz? Qiinkii yer tutma demek, birtak1m yonlere gitmek ve oralarda 
kalma:~ demektir. Yer tutmayan bir §ey_ ise yonlere bagll olmaz. Bir 
§eyin yonlerde · yer tutmadan bulunmas1 da muhaldir. 0 halde eger in
san miitehayyiz bir cevher kabul edilirse, onun bu yer tutmas1 zatimn 
gayn olacakt1r. 

ikinci onerme : Eger onun bu yer tutmas1 zatmm aym olsayd1, bu 
takdirde ne zaman onun zati bilinse hemen yer tutan bir varhk oldu
gu da bilinecekti. Qiinkii onun zati bilinip de yer tuttugu bilinmeseydi, 
bir §eyde nefy ve isbatm bir anda birlikte olmas1 gerekecekti. Bu 1Se 
muhaldir. 
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U<;O.ncii onerme : Biz bazan ii<; boyutta yer tuttugumuzu bilmedi
gimiz halde kendimizi biliyoruz. Bu tecrube ile sabittir. <;unkii bir in
san mesela kolesine; bunu ni<;in yaptm? Emrime ni<;in uymadm? Se
ni <;ok fena l}ekilde cezalandiracagim, dedigi zaman i<;inde kendi zatl
m bilmektedir. Aksi halde kolesinin kendisine muhalefet ettigini pil
mesi ve onu cezaland1racagmi soylemesi imkans1z olur. i§te bu insan, 
bir yerde bulundugunu, yonlerde yer tuttugunu akhna getirip hatlr
lamadigl §U anda kendi zatm1 bilmektedir. 0 halde, eger insan, yer 
tutan bir cevher olsayd1; yer tutmas1 zatmm aym olacaktL Boyle olun
ca da zatmm bildigi her §ey yer tutmay1 bilecekti. Durum bOyle ol
madigma gore; insan yer tutan bir cevher degildir, demek gerekiyor. 
Denebilir ki, aym durum insan miicerred bir cevher oldugu zaman da 
ge~_;erlidir. QO.nkii denebilir ki, §ayet insan mucerred bir cevher olsay
di; kendini bilen herkes, mucerred bir cevher oldugunu da bilirdi. Oy
sa ger<;ek boyle degildir. Biz de deriz ki; iki mesele arasmda a<;Ik bir 
fark vard1r. <;iinku insanm miicerred bir cevher olmasmm anlam1; 
onun yer tutan ve yer tutan bir §eydeki bir hal, bir durum olmamasi
dir. Bu olumsuzluk ise, o zatm ayms1 degildir. Qiinkii olumsuzluk, 
olumlulugun ayms1 degildir. Binaenaleyh zat bilindigi halde olumsuz
luk bilinmeyebilir. Bu mumkundiir. Oysa zatm (insamn cevherinin) 
yer tutmas1 bOyle degildir. 

ikinci Delil : Nefis bir (tek) dir. 0 halde onun, bu beden ve her 
bir par<;asmdan ayn bir l}ey olmas1 icabeder. Bu delil birka<; onerme
ye dayamr: 

Birinci Onerme : Nefsin bir (tek) olmas1d1r. Bu onermede iki §e
ye dayanmaktay1z: Kesin ilme ve onermenin dogru olduguna dair ak
li delile. 

a) Kesin ilim: Biz diyoruz ki; nefis demek, herkesin <<ben)) der
ken i§aret ettigi §eY demektir. Ve herkes zaruri olarak bilir ki, ((ben» 
diyerek kendine i§aret ettigi zaman, kerid]sine i§aret edilen §ey bir ta
nedir, birka<; tane degildir. Ancak §6yle bir itirazda bulunabilir :Her 
ne kadar insan <<ben,, dedigi zaman, bu kendisine i§aret ettigi kimse 
bir tane ise de, o kimse bir<;ok §eyden murekkeb olabilir. Buna ne di
yeceksiniz? Biz diyoruz ki; bu noktada bu soruyu cevaplamam1za ge
rek yoktur. Ve diyoruz ki; ((ben,, derken i§aret olunan kimse zaruri 
olarak biliniyor ki, bir tek §eydir. Fakat o bir tek §ey olan ((ben, bir
<;ok §eyden mi olu§maktadir, yoksa her bak1mdan bir tane midir? 1§
te bu noktada buna gerek yoktur. 

b) Nefsin bir tek varhk olduguna birka<; akli delil vard1r: 
Birinci delil : Gazap (sinirlenme), hO§lamlmayan bir §ey uzakla§-
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tmlmak istendigi zaman meydana gelen; §ehvet (arzu, isteme) de is
tenen bir §ey elde edilmek istendiginde meydana gelen psikolojik hal
lerdir. Bir §artla ki, o §eyin istenen veya istenmeyen bir §ey oldugu bi
linecektir. <;iinkii sinirlenme duygusu, --ki, istenilmeyen §eyi uzakla~
tirmaya yarayan bir duygu, bir kuvvedir.- eger istenilmeyen §eyin o 
ozellikte oldugunu bilmese, bilerek, se~erek onu uzakla§tirmaya yo
nelmesi imkans1z olur. Qiinkii bir §eyin bazan elde etmeye, bir ba§ka 
defa da uzakla§tirmaya yonelmesi §UU.rlu olmasma baghd1r. 0 halde, 
istenilmeyen §eyi se~erek uzakla§trrd1gma hiikmedilen §ey, mutlaka 
onun istenilmeyen §ey oldugunu bilmelidir. Bu durumda sinirlenenin 
kendisinin ~ad §eylerde bulunan farkhhg1 bizzat idrak etmesi zaruri
dir. 

ikinci delil : iki ayn cevher dii§iinelim. Bunlann her biri kendine 
has i§iyle miistakil olarak ilgilenir. i§te bu iki ayn §eyden her birinin 
kendine has i§iyle me§gul olmas1, digerinin de yine kendine ozgii i§iyle 
ilgilenmesine mani olmaz. Bu bOyle olduguna gore; eger alg~lama, dii
§iinme mahalliyle, sinirlenme. mahalli ve arzulama -isteme mahalli 
ayn cevherler olsayd1; sinirlenme duygusunun kendi i§iyle me§gul ol
masi, arzu (§ehvet) duygusunun kendi i§iyle ugra§masma mani olma
masi gerekirdi. Oysa vak1a boyle degildir. insanm arzulanan bir §ey
le me§gul olup ona yonelmesi (§ehvet), insanm sinirlenme ile ilgilenip 
ona yonelmesine mani oluyor. 0 halde bu iic; merkez bag1ms1z organ
Jar degildir. Aksine bunlar, Qir cevherde bulunan farkh Sifatlardlr. Bu
nun i~indir ki bu tek §ey; bu fiillerden, s1fatlardan biriyle me§gul iken 
digeri ile ilgilenememektedir. 

U~iincii delil : Birtakrm §eyler algihyoruz. Alglladigimiz bu §eyler 
bazan arzu, bazan da sinirlenmeye sebep oluyor. ~ayet alg~layari §ey 
sinirlenen ve arzu eden §eyden ayn, ba§ka bir §ey olsayd1, alg1layan 
§ey algilad1g1 zaman, arzu eden §eyin bundan etkilenmemesi, haberi 
olmamas1 gerekirdi; bu algllama iizerine sinirlenme ve arzu etmenin 
meydana gelmemesi icabederdi. Mademki alg1lama oluyor, ondan son
ra diger duygular meydana geliyor, yani birinci olay ikinci ve iic;iincii
yii gerektiriyor, o halde, alg~layan §ey sinirlenen §eyin de, arzu eden 
§eyin de ta kendisidir. 

Dordiincii delil : Hayvan (canh, insan) irade ile hareket eden, duy
gulan olan, nefis sahibi bir cisimdir. Nefis ancak bir sebep oldugu za
man irade ile hareket edebilir. Bu sebep ise arzu edilen bir hayn, def'
edilmesi istenen bir kotiiliigii bilmekten ba§ka bir mana ta§Imaz. Bu 
ise irade ile hareket edenin (nefis) iyiyi, kotiiyii, tat11y1, ac1y1, fayda
hyi, zararhy1 bilenin kendisi olmasm1 gerektirir. 0 halde iru:an nefsi 
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bir tek §eydir; goren, i§iten, koku alan, tadan, dokunan, hayal eden, 
dii§iinen, hatirlayan, arzulayan, sinirlenen §ey odur; algilanabilen her 
§eyi algilayan, iradeye bagll i§leri ve hareketleri yapan odur. 

tkinci Onerme: Nefis tek ve bir olduguna gore, onun bu bedende 
olmamasi ve yine onun bir pa.r~as1 da olmamasi gerekir. Biz diyoruz 
ki, hal boyle olduguria gore nefsin bu bedenin biitiiniinden ibaret ol
masi imkansizdir. i§itme duyusu, dii§iinme, hayal etme vs. gibi diger 
duyular da boyledir. <;iinkii bu. duyularm, bedenin biitiin par~alarma 
yayllmam1§ oldugunu kesin olarak bilmekteyiz. §imdi nefsin, bu be
denin herhangi bir par~asi olamayaca~m a<;Iklayahm. Kesinlikle bili
yoruz ki; bu -bedende gorme,· duyma, dii§iinme ve hatlrlama ile bizzat 
nitelenmi§ olan bir par~a yoktur. Aksine akllmiza gel en ilk '§ey · duy
manm diger organlara degil sadece kulaga, gormenin sadece gaze, se
sin · bogaza mahsU.S bir §ey oldugudur. Diger algi ve fiiller de boyledir. 
Bazilan; bu bedende bu algilarm ve bu fiillerin tiimiiyle nitelenmi§ 
olan bir beden par~asi vardu~, diyebilirle.r. Aina zaruri bilgi bunun . ak
sini soylemektedir. Binaenaleyh insan, bu algi ve bu fiillerin biitiiniiy
le nitelenmi§ olan bir §eydir. insan bedeninin biitU.nii veya herha.ngi 
bir par~aSl bOyle degildir. 0 halde nefis denen §ey, bu b~enden ve 
onun her bir par~asmdan ayri olan bir §eydir. Bu delili bir ba§ka ifa
de ile a~Iklamaya ~ah§ahm: Biz bir §eyi gordiigiimiiz zaman onu ta
nmz, tam ymca arzu eder, arzu ettigilniz . zaman da ona yakm olmak 
i~in hareket ederiz. Bunlan kesinlikle bildigimize gore; goren §ey hi
lenin, bilen ise arzu edenin, o ise arzulana,na yakm olmak i~in hareket 
edenin ta kendisidir. 0 halde o §eyi goren, bilen, arzu eden ve onun 
yakmma hareket eden §ey aym §eydir. Ciinkii goren bir §ey, bileri ikin
ci, arzu eden ii~iincii, hareket eden d·e dordiincii bir §~Y . olsalard1, bu; 
gorenin bilmemesini, bilenin arzu etmeme.sini, arzu edenin de hareket 
etmemesini gerektirirdi. Ma'hlmdur ki, bir §eyin bir . §eyl goriiyor ol
masl, bir ba§ka l}eyin onu biliyor olmas.m1 gerektirmez. Yine kesinlikle 
biliyoruz ki; goren §ey, g6riilebillr olan §eyleri gordi.igii zaman onu ta
mr, tamymca arzu eder, arzu edince onu ister ve organlanm onun ya
kmma hareket ettirir. Ve yine bu gorme ile, bu ilim, bu arzu ve bu ha
reket 'ne nitelenmi§ olan §eyin de ondan ba§kasi olmad1gJm da biliyo
ruz. Keza filozoflara gore bir canh, mutlaka irade He hareket eden, 
hisseden bir varhk olmahdlr. <;iinkii bir canh hissetmezse, e§yamn ho§
lamlan veya istenmeyen bir '§ey olup olmad1gm1 bilerriez. Ve bu duru
mu bilmedigi . zaman da elde etme veya uzakla§tlrmayt dilemesi im
kansiz olur. 0 halde iradesi ile hareket eden §eyin aym zamanda duy
gularl olan bir varhk olmas1 da ka(:milmaz olur. Demek ki algllanabi
len her §eyi. algllayan §ey, her turlii alg1yt alg1lar. Ve istege bagh ha-
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reketlerin tiimiine yonelen §ey ·bir tek §eydir. Keza biz ba§kalarma an
latmak istedigimiz bir soz, soyledigimiz zaman, 0 sozlerin manasml da 
idrak etmekteyiz. Sonra onu ba§kalarma bildirmeyi de murad ederiz. 
Kalbimizde bu dileme oldugu zaman o manalan bizden ba§kalanna 
ogretmek igin harf ve sesleri varhga g1karmak isteyecegiz. §imdi du
rum bu olduguna gore; eger ilim ve irade mahalli ile harf ve seslerin 
meydana geldigi yer aym cisimdir dersek, ilim ve iradenin mahallinin 
hangere, dilcik (kiigiik dil) ve dil oldugunu kabul etmek zorunda ka
lmz. Oysa gergegin boyle olmad1g1 kesin bir bilgi halindedir. ilim ve 
irade mahallinin kalb oldugunu soylersek bu durumda ses · mahallinip. 
de kalb olmas1 icabeder. Bu da bizzarure batlldlr. Konu§mamn yeri 
bogaz, kiigiik dil ve dil; ilim ve iradenin meydana geldigi yer ~alb, 
kuvvetin meydana geldigi yer de; sinir, damar ve kaslardir, diye ka~ 
bul etsek bu i§leri bu farkh organlara dag1tm1§ oluruz. Fakat bunun 
da dogru olmad1gm1 isbat etmi§ ve ag1klam1§ bulunuyoruz ki; biitiin 
bu alplanabilenleri alg1layan, tum organlar1 ge§itli hareketlerle hare
ket ettiren varhk bir tek §eydir. Bundan sonra alg1 ve hareket giicii 
konusunda soylenebilecek olan t ek §ey; onun bu beden ve herhangi 
bir pargasmdan ba§ka bir §ey oldugu, bu organlarm arag ve aletten 
ote bir role sahip olmadlgldlr. insan muhtelif aletler vasitasiyla birgok 
fiilleri anlad1g1 gibi, nefis de gozle goriir, kulakla i§itir, beyinle dii§ii
niir, kalble de anlar. Bu organlar nefsin arag geregleridir. Nefis bun
lardan ba§ka, zat1yla bunlardan aynlan, onlarla tedbir ve tasarruf ili§
kisi iginde bulunan bir cevherdir. 

U<;iincii 6nerme : Eger insan bu bedenden ibaret olsayd1, ya bu 
pargalann her birinde ba§li ba§ma ilim, hayat ve kudret bulunacaktl 
veya bu pargalarm toplammda hayat, ilim ve kudret olacaktl. Her iki 
§Ik da batll olduguna gore, insamn bu bedenden ibaret olmas1 gorii§ii 
de yanh§tlr. Bunlardan birinci §Ik batlld1r. Qunkii bu; bedenin her bir 
pargasmm ba§ll ba§ma diri, alim ve kadir olmasml; insamn bir canh 
degil de bir gok canhlar, bilenler ve giig yetirenler olmasm1 gerektirir
di. Bu durumda ise bir tek insanla miiteselsilen birbirine bagh birgok 
insan arasmda bir fark kalmayacaktl. Biz bunun yanh§ oldugunu da 
kesinlikle biliyoruz. Qiinkii ben kendimi birgok canh olarak degil, tek 
bir ki§i olarak buluyorum. Bu bedenin her bir pargasmm ba§llba§ma 
bir canll oldugunu farzettigimiz takdirde bunlardan birinin digerinin 
durumundan bir haberi olmayacak, biri bu yone hareket etmeyi is
teyecek, bir diger parga ise obiir yana hareket etmeyi isteyebilecekti. 
l§te o. zaman iki insan arasmda meydana gelebilecek <;atl§ma bir in
samn organlan arasmda da olacakt1. Bunun yanh§ oldugu ise ke~n 
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ve a~1kt1r. Bu onermenin ikinci §Ikk1 da batlld1r. <;unkii bu halde bir 
s1fatm bir~ok mahalde bulunmas1 gerekecektir ki bu da bizzarure yan
h§tlr. Zira bir Slfatm bir~ok mahalde bulunabilmesi caiz ise, bir cis
min de bir~ok yerde bulunabilmesi miimkiindiir. Yine bu takdirde bu 
par~alardan her · birinin diri, ak1lll ve bilgili olmas1 gerekir. Bu durum 
da, bu bir tek bedende bir~ok insamn bulunmasm1 dogurur. Bu iki §lk 
yanll§ olduguna gore, insan bu beden degildir. Denebilir ki; ni~in bir 
par~ada bir hayat bulunup da bu hayatm diger par~alarm diri olma
Slm gerektirdigini dii§iinemeyelim? Biz diyoruz ki, bu batlld1r. <;iinkii 
hayatm manas1 dirilik, ilrnin manas1 da bilgili olmaktlr. Bu ba§ka 
tiirlii dii§iintilemez. ilmin, bilgili olmay1 gerektiren; hayatm, diriligi 
gerektiren birer mana oldugunu farzetsek bile, biz diyoruz ki; bu du
rumda toplam bedende bir ilim ve hayatm toplammm meydaila gel
mesi gerekir. Bunun neticesinde bir tek s1fat bir~ok mahalde meyda
na gelmi§ olur ki, bu da muhaldir. ~ayet her bir par~ada ve bedende 
ba§h ba§ma ve mustakil bir hayat ve bilgi meydana geliyorsa; bu du
rum bir insamn bir~ok insan olmas1 halini gerektirir ki, bu da mu
haldir. 

Dorduncu 6nerme : Nefsin hallerini dii§iindiigiimiiz zaman; bun
lann, bedenin hallerinin z1dd1 oldugunu goriiyoruz. 0 halde nefis, ci
sim degildir. Bu z1dhg1 birka~ §ekilde a~1klayabiliriz : 

1) ~ekil alnn§ bir cisim, bir ba§ka §ekli ancak birinci §eklin ta
mamen yok olmasmdan sonra kabul eder. Bir ornek verelim: Bir ~u
ma ii~gen §ekli verilmi§ olsun. Bu §ekil bozulmadlk~a bu mum dort
gen veya daire yap1lamaz. Evet nefis bu cisimlerden farkll bir §eydir . . 
.<;unkii asla bir suret ve §ekil almayan nefis, bu §ekillerden herhangi 
birini hi~ alamaz. ~ayet bir §ekil kabul etse, digerini daha kolayhkla 
kabul edecektir. Bunun i~indir ki insan, ilim ve san'atlarla ilgi kurdu
gu oranda daha ~ok anlayan, alg1layan bir varllk oluyor. Bu da gos
teriyor ki; nefsin akli suret ve §ekilleri kabul etmesi, cismin sureti ka
bulii gibi degildir. 0 halde nefis, cisim degildir. 

2) ince, derin dii§iincelere devam etmek nefis ve bedeni ~tkiler. 
Nefiste yaptlg1 etki; ak1lla bilinen, alg1lanan §eylerde nefsi kuvveden 
fiile ~1karmaktlr. Dii§iince ne kadar ~ok olursa bu durumlar daha iyi 
olur. Bu ise nefsi yuceltmek ve olgunla§tirmak demektir. Bedende yap
tlgl etkiye gelince; beden kurur ve zay1flar. Bu hal devam ederse ev
ham ve oliime gotiiriir. GOriiliiyor ki, bu dii§iinceler, nefis i~in bir ha
yat ve yiicelme sebebi olurken, beden i~in zay1flama ve oliim sebebi olu
yor. Eger nefis sadece §U bedenden ibaret olsayd1; bir §ey hem nefse, 
hem de bedene aym etkiyi yapard1. Bu ise muhaldir. 
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3) Goriiyoruz ki, insan b~deni bazan ~ok zaYif olabiliyor. Ona 
kudsi bir nur, alem-i gayb Slrlarmdan bir Slr tecelli ettigi zaman _bir 
de bak1yoruz ki, aym kimse gii~lii ve cesur bir insan oluvermi§, hi~ bir 
gii~ten korkmuyor:' Eger nefis, bu bedenden ayn bir §ey olmasayd1; 
bu durum olamazd1. · 

4) Riyazete girmi§ kimseler, bedeni duygularm1 yendikleri, bu. 
bedeni g~das1z, a~ b1rakt1klan oranda ruhi duygulan gii~leniyor, ilahi 
ma'rifetlerle ganiilleri parllyor. Bunun aksine insan yeme, i~me, ve 
bedeni §ehvetlerine cevab verme konusunda ileri gittigi ol~iide hayvan- . 
lara benziyor; konu§ma ak1l ve ma'rifet eserlerinden mahrum oluyor. 
Eger nefis bu bedenden ba§ka bir §ey olmasayd1, bu durum olmazd1. 

5) !Nefsin, fonksiyonlanm bedeni alet ve . ger~lerle yerine getir
digi goriilmektedir. Mesela gozle goriiyor, kulakla i§itiyor, elle tutuyor 
ve ayakla yiiriiyor. Anlama ve idrake gelince; nefis bu konuda herhan
gi bir alet olmaks1zm miistakil olarak i§levini yap1yor. Bir insan gbzii
nii kapasa goremez, kulaklanm tlkasa sesleri i§itemez. Nitekim bildigi 
bir §eyin bilgisini de kalbinden ~1karamaz. 0 halde nefis; bilgi ve ma'
rifette herhangi bir bedeni aletten bag1ms1z ve ona ihtiyac1 _olmayan 
bir §eydir. i§te bu be§ §ekil, nefsin cisim olmad1g1 konusunda gii~lii 
emarelerdir. 

A,ltmc1 Mes'ele: Nefsin cisim olamad1gma delalet eden nasslar hak
kmdadir. Bu noktada nassa dayall deliller §Unlardlr : 

· Birinci Deli! : «Allah'1 unutup da, Allah'm da kendilerine nefisle
rini unutturdugu kimseler gibi olmaj'ln.» (Ha§r, 19) mealindeki ayet-i 
kerime'dir. Ma'lumdur ki, akll ba§mda hi~ bir kimse §U goriinen be
·ctenini unutmaz. 0 halde cehaletin haddi a§tlgi bir zamanda insanm 
unuttugu nefis, bu bedenden ba§ka bir §eydir . 

. ikinci Delil: «Nefislerinizi ~1kanmz.» (En'am, 93) ayet-i kerime'
sidir. Bu da nefsin bedenden ayn bir §ey oldugu konusunda a~1k bir 
nasstir. 

U~iincii Delil: Cenab-1 Allah insanm cismani yaratlh§Imn a§ama
lanm §U ayetiyle a~Ikhyor : «Andolsun Biz irisam ~amurdan (siizill
mii§) bir ozden yarattlk. Sonra da onu bir nutfe halinde saglam bir 
yere yerle§tirdik. Sonra nutfeyi bir kan p1htls1 haline getirdik. Derken 
o kan plhtismi bir ~ignemlik et yaptlk. Kemiklere de et giydirdik ... ,. 
(Mii'minun, 12-14) ~iiphesiz ki biitiin bu a§amalar bu bedene ait de
gi§iklikler, degi§melerdir. Sonra Allah Teala ruh iiflemeyi anlatmak 
istedigi zaman «Ve sonra onu ba§ka bir yaratlk yaptv> gm1 beyan edi-

. yor. Bu beyan ruhla ilgili olaj'ln, daha once bedeni bak1mdan meyda
na gelen degi§melerden ayn bir §ey oldugunu a~1k~a ifade etmektedir. 



4844 iBN KESiR (Ciiz : 15; Sllre : 17 

Bu da ruhun bu bedenden ayn bir §ey oldugunu gosterir. §oyle bir iti
razda bulunanlar ~1kabilir: Bu ayet sizin gorii§iinuzu bozan bir mana 
ta§Iyor. Qiinkii Allah (c.c.) «Andolsun Biz insam 9amurdan bir SUZ
meden yarattlk.» buyuruyor. Buradaki ( :_ro ) kelimesi «baZl» mana
sma gelir. Bu da insamn 9amurun bir par9asmdan ibaret bir varhk 
olduguna delalet eder. Biz de deriz ki: Buradaki ( :.:-- ) kelimesi «ba§
langl9 noktasv> manasmad1r. Bu, «Basra'dan 'KUfe'ye hareket ettim.» 
demek glbidir. Yani bu ayetteki mana insamn yarat1lmasma bu suz
meden ba§land1gm1 beyan eder. Biz bu ayetin manas1 dogrultusunda 
hareket ediyoruz. c;unku Allah (c.c.) once o uyumu saglar, sonra ona 
ruh iifler. Boylece insamn yarat1lmas1 o stizmeden ba§laml§ olur. . 

I>Ordiincii Delli: «0 halde Ben onun yaratlh§lm bitirdigim, ona 
ruhumdan ufledigim zaman ... » (HlCr, 29) ayetinde, insanhk ile ruh 
ufleme olayml birbirinden aymyor. c;unku yaratlh§l bitirmek; par9a
lan, organlan yaratmak, mizac1 ve govdeyi duzeltmek, uygun hale ge
tirmektir. Ruh uflemenin organlan yerli yerine koymak ve yaratmak
tan ayn olarak ifade edilmesinden sonra da ruhun Allah (c.c.) m za
tma isnad edilmesinden anhyoruz ki, ruhun cevheri bedeninkinden ay
ndlr. 

Be§inci Delli : Allah Teala : <(Her bir nefse ve onu duzenleyene, 
sonra da ona hem kotiilugti hem sakmmay1 ilham edene andolsun ki.» 
(~ems, 7-8) buyuruyor. Bu ayet idrak ve hareket ettirme vas1flan ile 

ger9ekten vas1flanm1'§ bir §eyin varhgm1 a91k olarak g6steriyor. <;tin
ku ilham, idrakten ibarettir. Bozukluk ve korunma ise birer fiildir. i§
te bu ·a yet insamn bir tek §ey oldugu, onun idrak ve harekete ge9irme 
ile; bazan bozuklugu, bazan da korunmay1 yapmak fiili ile vas1fh ol
dugu,konusunda gayet a91kt1r. Ma'lumdur ki, insan bedeni bu ozellik
lerle vas1flanrm§ degildir. 0 halde butun bunlarla vas1flanabilen bir 
ba§ka cevherin bulunmas1 zorunludur. 

Alt1hc1 Delil : Bir ayette «Dogrusu Biz insam, birbiriyle katl§lk bir 
damla sudan yaratt1k. Onu imtihan ediyoruz. Bu sebeble onu i§itici, 
gorucu yaptlk.» (insan, 2) buyuruluyor. Burada insanm bir tek §ey 
oldugu, bu tek §eyin de aym zamanda Allah'm emir ve tekliflerine mu
hatab olan varhk oldugu a91klamyor. 0 ayrwa duymakta ve i§itmek
tedir. Ne bu bedenin toplam1 ve ne de herhangi bir orgam boyle de-

. gildir. 0 halde nefis, tiim veya par9a par9a olarak bu bedenden ayn 
bir §eydir ve butun bu Slfatlan haizdir. §unu da bilmeliyiz ki, ruhun 
bedene taallukundan once ve ondan aynld1ktan sonra nas1l olduguna 
dair -bir90k hadis-i §erif varid olmU§tUr. Bu hadis-i §erif'lerin ttimii 
ruhun bu bedenden ayn bir §ey olduguna delalet etmektedirler. Bu 
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ayetleri okuyup bu hadisleri rivayet eden kimselerin; RasUlullah (s.a.) 
vefat ettigi zaman n1hu bilmiyordu, demeleri kadar §a§Ilacak bir hal 
du§unulemez. 

Yedinci Mes'ele .: Tefsirini yapmakta oldugumuz ayet, bizim; «eger 
ruh bir halden bir ba§ka hale, bir Slfattan ba§ka bir Slfata ge~en bir 
cisim olsayd1, belli s1fatlarla vas1flanm1§ iken daha sonra ba§ka Sifat
larla vas1flanan cisimlerden ineydana gelmekte §U bedenden bir farlu 
olmazdi.» tarzmdaki goru§umuzun dogruluguna delalet etmektedir. 
~ayet ruh bu beden gibi olsayd1, Hz. Peygamber (s.a.) kendisine ruh 
soruldugu zaman; onun §Oyle bir cisim oldugunu, sonra §Oyle oldugu
nu ve daha sonra ruh oldugunu a~1klamas1 gerekirdi. Nitekim bedenin 
nas11 meydana geldigi soruldugunda; onun bir sperma, sonra bir kan 
p1htis1 (embriyon) daha sonra da bir 9ignem et haline geldigini a~Ik
lami§ fakat ruh i~in boyle bir a91klamapa bulunmayarak sadece: 0, 
Rabb1mm emrindendir, demekle yetinmi§tir. Yani o, yalmz Allah (c.c.) 
«01» dedigi i9in olmU§ ve vucuda girmi§tir. Bu tutum da, ruhun bili
nen cisimlerden biri cinsinden olmad1gma, aksine onun kudsi, mucer
red bir cevher olduguna delalet etmektedir. Burada §Unu da bilmeli
yiz ki: Birc;ok evliya, mutasavvife bu gorli§te 1srarh ve kesin bir taVIr 
ic;indedirler. El-Vas1ti §Oyle der: Allah (c.c.) ruhlan, cemal ve celal 
arasmda bir varhk olarak yaratmi§tir. Eger onu gizlememi§ olsayd1; 
tUm kafirler ona secde ederlerdi. Ruhun ilk ili§iginin kalble, . sonra 
onun aracillgiyla diger organlara yay1lma bic;imiride oldugunu daha 
once ac;Iklami§ bulunuyoruz. ~imdi de ruhun bu bedenden ayn bir var
llk oldugunu kabul etmeyenlerin gorii§ ve delillerini zikredelim : 

1) Eger ruh, ne cisim ve ne de araz olmamak noktasmda Allah 
(c.c.) m zatma e§it olsayd1, tUm mahiyetinde e§it olmas1 gerekirdi. Bu 
ise muhaldir. 

2) Allah (c.c.) : «Kahrolasi insan, ne kadar da nankordur. (Al
lah) onu ·hangi §eyden yaratti? Nutfeden. Onu yaratti, ona bic;im ver
di. Sonra ·ona yolu kolayla§tlrdL Sonra onu oldurdu, kabre koydu. Son
ra diledigi zaman onu yeniden diriltir. n (Abese, 17 -22) buyuruyor. Ki 
bu da insamn nutfeden yaratllan, sonra olup mezara giren, Allah (c.c.) 
diledigi zaman oradan <;Ikacak olan bir varhk oldugunu ac;Iklamakta
dir. Eger insan denen varllk; bu bedenden ibaret bir §ey olmasayd1, 
ayette zikredilen bu durumlar dogru olmazdl. 

3) Yine bir ba§ka ayet-i kerime'de, «Allah yolunda olduriilenle
ri sakm olu sapmaym. Bilakis onlar diridirler. Rablan katmda nzik
landmlmaktadirlar.» (Al-i imran, 169) buyurulrriaktadlr. Bu ayet, ru
hun bir cisim oldugunu gosteriyor. <;unku nz1k .ve sevinme bu cisim-
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lere ait s1fatlard1r. §imdi bu delil ve itira·zlan cevaplayahm: 
1) Yer tutmama, yer tutan bir cisimde bulunmama (cisim ve 

araz olmama) 'da e§itlik, selbi s1fatlarda meydana gelen bir e§itliktir. 
Bu noktadaki bir e§itlik ise bir benzerligi gerektirmez. Baz1 cahil kim
seler, ruh cisim ve araz olmaymca, onun Allah'm (c.c.) bir benzeri ve
ya bir par~as1 olmas1 gerekecegini zannediyorlar. Oysa bu zann, fahi§ 
bir bilgisizlik, c;irkin bir yanll§tlr. <;iinkii ac;Iklaml§lZdlr ki, selbi slfat
lardaki e§itlik bir benzerligi dogurmaz. Aksi halde farkh olan her :§e
yin bir ve benzer oldugunu her muhtelif iki mahiyetin kendileri dl§m-

. <;Ia olan :§eylerden ve onlardaki s1fatlardan ba:§ka olma konusunda mii§
terek olduklanm kabul etmek getekir. 

2) Bir orf olarak insan denince §U beden anla:§Ilagelmi§ oldugu 
ic;in, bu bedene bu ayette insan ad1 verilmi§tir. _ 

3) Burada gec;en «riZlk» onlan giic;lendirecek, olgunluklanm yiik-
. . seltecek §ey manasmad1r. Bu manadaki I',lZlk, Allah (c.c.) 1 bilmek ve 

sevmektir. Hatta bize gore bu ayet, en c;ok bizim gorii:§iimiiziin dogru
luguna delalet etmektedir. <;iinkii onlarm bedenleri topragm altmda 
c;iiriimii§ vaziyettedir. Ote yandan Allah Teala onlar ic;in: Ruhlan Aq'-

. m altmda as11l duran lambalara s1gm1r, buyurmaktadlr. Bu da, ruhun 
bedenden ba§ka bir §ey oldugunu g6sterir. §imdi tekrar ayetin tefsi
rine donelim: «Ve size bilgiden ancak c;ok az1 verilmi§tir.» Biz, bu 
ciimlenin iki manaya gelebilecegini zikretmi§ bulunuyoruz. Tefsirciler 
burada §oyle diyorlar: Hz. Peygamber (s.a.) muhatablarma bu ayeti 
okuyunca, kendisine; bu hitabm kendilerine mi mahsfts oldugunu, Ra
sUlullah (s.a.) m da bunun kapsamma girip girmedigini sordular. Bu
nun iizerine Peygamber (s.a.) : Hayn, buyurdu, bana ve size ilimden 
pek a~ bir §ey verilmi§tir. Bu defa: Ya Muhammed, c;ok ilginc; bir ha
lin var, dediler; bazan, kendisine hikmet verilene bir~ok hay1r veril
mi§tir, ·ctiyorsun. Bazan da ~oyle soyliiyorsun. Bu konu§ma miinasebe-

. tiyledir ki; «Yeryiiziinde bulunan agac;lar kalem olsa, deniz de (mii
rekkep olup} arkasmdan yedi deniz ona yard1m etse de yine Allah'm 
kelimeleri tiikenmez.» (Lokman, 27) ayeti nazi! olmU§tUr. Aslmda on
larm ·bu itirazlan yerinde degildir. <;iinkii bir §ey, bir ba§ka §eye oran
la ~ok, bir ba§kasma oranla da az olabilir. Nitekim insanlann ilimleri, 
Allah (c.c.) m ilmi ve e§yanm hakikatlarma oranla ~ok c;ok az, fakat 
cismani . arzular, bedeni lezzetler bak1mmdan c;oktur. (Fahreddin Razi, 
Mefatih el-Gayb, XXI, 36-53) . , . 

«Sana ruhdan (ins~mn bedeninin kendisiyle canh kald1g1 ve be- . 
deni yoneten ruhdan) sorarlar. De ki: Ruh Rabb1mm einrindendlr.» 
Y'arii maddesiz olarak meydana getirilmi§ olan varhklardand1r. Cese-
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dinin uzuvlan gibi bir esastan dogmami§tlr. Veya ruh, Rabb1mm em
riyle var olmu§tur. O'nun var etmesiyle meydana gelmi§tir. Bu cevab 
ancak ruhun kadim mi yoksa hadis mi, oldugu takdirindeki sualin ce
vabld1r. Ve denildi ki: Ruh, bilgisini Allah'm kendi zatma ay1rdig1 

, §eylerdendir. Rivayet edilir ki; yahudller Kurey§'lilere : Hz. Muham
med'e Ashab-1 Kehf, Ziilkarneyn ve ruhdan sorun, dediler. Eger bun
larm hepsine cevab verir veya susarsa; o, peygaml>er degildir. Bir kis
mma cevab verir bir k1smma cevab vermezse, o peygamberdir. Hz. Pey
gamber Ashab-1 Kehf ve Ziilkarneyn hakkmda ac;Iklamalarda bulun
mu§, ruh konusunu miibhem b1rakm1§tl. Bu konu Tevrat'ta da miib
hemdir. Denildi ki: Ruh, Cibril Aleyhisselam'dir. Denildi ki: Ruh, me
leklerden <;ok biiyiik bir yaratlktlr. Denildi ki : Ruh, Kur'an'd1r. Rab
brmm emrindendir, sozii ise Rabb1mm vahyindendir, demektir. Ve si
ze bilgiden pek az1 verilmi§tir. Size verilen bilgiden ancak duyulanmz 
vas1tas1yla yararlamrsm1z. Zira aklm nazari bilgileri elde etmesi, an
cak ciiz'i ihsaslardan yararlanarak miimkiin olur. Bunun ic;in; hissini 
yitiren bilgisini de yitirmi§tir, denmi§tir. Bu sebeple duyularla kav
ranmayan ve durumlan anla§Ilmayan §eylerin c;ogunu bilmek kendili
ginden miimkiin degildU.'. Bu da ruhun kendisini bilmenin imkanS1Z 
oldugunu, ancak arazlanyla ona benzeyen §eylerden Dnu ay1rmamn 
miimkiin oldugunu gosterir. Bunun ic;in Allah Teala, soruya verilen 
cevab1 klsa kesmi§tir. T1pk1 Musa'nm; alemlerin Rabb1 da kim? soru
suna kar§l~Ik olarak, O'nun baz1 s1fatlanm zikretmesinde oldugu gibi. 
Rivayet edilir ki; Hz. Peygamber onlara bunu soyleyince yahudiler de
diler ki: Biz bu hitabm i<;erisinde miyiz? Hz. Peygamber; evet siz ve 
biz, dedi. Onlar; ne garib durumun var. Bir an diyorsun ki; kime hik
met verilmi§Se, ona hay1rdan pek <;ok §ey verilmi§tir, bir an da diyor
sun ki; size bilgiden pek az1 verilmi§tir. Bunun iizerine; «Yeryiiziinde 
bulunan biitiin aga<;lar kalem olsayd1 Allah'm kelimeleri tiikenmez
di. .. » a yeti nazil oldu. Boyle demelerinin sebebi kotii anlay1§lanyd1. 
Qiinkii insani hikmet, be§eri takatm elverdigi nisbette hayn ve haki
katl ogrenmeyi gerektirir. Hatta insamn bu diinyadaki hayatlm ve 
obiir .diinyasm1 diizenleyen esaslan ogrenmeyi gerektirir. Ama insamn 
bu bilgileri, Allah Teala'mn sonsuz bilgilerine nisbetle pek azd1r. Bu 
az bilgiyle iki diinyanm iyiliklerini elde eder. insana nisbetle bu bilgi 
<;oktur, ama Allah'a nisbetle azd1r. (Kadi Beydavi, Envar et-Tenzil, 
IV, 68) . 

«Ruh :Rabb1mm emrindendir.» Cumhur burada ruhdan maksadm, 
canhda bulunan ruh oldugunu soylemi§tir. Hz. Peygambere ruhun ha~ 
kikat.I soruldugunda, o; bunun Allah'm emrinden bir emir oldugunu 
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haber vermi§tir. Yani bilgisini kendisine ay1rd1g1 hususlardan, demek
tir. Ebu Hiireyre'den rivayet edilir ki; Hz. Peygamber, vefat ederken 
de ruh hakkmda bir §ey bilmiyordu. 'Eskiler de ruhun mahiyetini id
rakten aciz kalml§lardlr. Uzun yillar omiirlerini ruh konusuna harca
ml§lardlr. Buradaki hikmet, aklm; kendisine kom§u olan bir yaratlg1 
bilmekten ve idrakten aciz olmas1d1r. Bu da gosteriyor ki akll, yarata
mru idrakten daha c;ok acizdir. Bunun ic;indir ki ruhun: Havai, Iatif 
bir cisimdir, canlmm her parc;asmda vard1r, §eklindeki tamm redde
dilmi§tir. Denildi ki : Ruh, biiyiik ve ruhani yarat1kt1r, meleklerden 
daha biiyiiktiir. Ibn Abba.s'tan nakledilir ki; ruh, Cibril Aleyhisselam
dlr. Nitekim, «Onu Ruh el-Emin senin kalbine indirmi'§tir.» (~uara, 

193, 194) buyrulmU§tUr. Hasan el-Basri'den nakledilir ki; ruh Kur'an'
dlr. Onun delili de §U ayettir. «Boylece sana emrimizden bir ruh indir
dik.>> (~lira, 52) <;iinkii Kur'anla kalbler hayat bulur. Rabb1mm em
rindedir ta'biri; onun vahyindendir ve kelammdand1r, be§er kelamm
dan degildir, demektir. Rivayet edilir ki; Yahudiler Kurey§'Iilere haber 
gonderip Peygamber'e Ashab-1 Kehf'i, Ziilkarneyn'i ve ruhu sormala
nm bildirdiler. Hepsine cevab verir veya hepsine cevab vermezse; pey
gamber degildir. Bir k1smma cevab verir bir kiSmma cevab vermezse 
peygamberdir, dediler. Hz. Peygamber onlara iki hikayeyi ac;Ikladl ve 
ruhun durumunu miibhem b1raktl. Bu Tevrat'ta da miibhem blrakll
ml§tlr. Bunun iizerine onlar, sorduklanna pi§man oldular. Denildi ki : 
Sual, ruhun yaratllml§ olup olmad1g1 konusundayd1. «Rabb1mm em
rindendir.>> kavli ruhun yaratllml§ olduguna delildir ve onlara bir ce
vap te§kil eder. «Size bilgiden ancak pek az1 verilmi§tir.>> kavlindeki 
hitab ise umlimidir. Rasulullah (s.a.) dan rivayet edilir ki; Hz. Pey
gamber yahudilere bunu soyleyince; onlar: Bu hitab yalmz bize mi 
aittir, yoksa sende bizimle beraber ona muhatab rmsm? dediler. Bu
nun iizerine Hz. Peygamber; biz ve siz, demi§ti. Hepimize ilimden pek 
az1 verilmi§tir. 'Denildi ki : Bu hitab, yalmzca yahudilere hastlr. t;iin
j{ii onlar dediler ki : Bize Tevrat verildi orda hikmet vard1r, sen daha 
once; kime hikmet veril:r;ni§Se ona hay1rdan pek c;ogu verilmi§tir, de
mi§tin.' Onlara denildi ki : Tevrat'm bilgisi Allah'm bilgisinin yamnda 
pek azd1r. c;unkii azllk ve c;okluk iza.fidir. Kula verilmi§ olan hikmet 
kendisi bak1mmdan pek c;ok hay1r ihtiva eder. Ancak Allah'm bilgisi
ne nisbet edildigi zaman bu, pek azd1r. (Nesefi, Medarik, IV, 66-68) 

Denildi ki : Ruh, Kur'an'm kendisidir. Qiinkii Allah, ona «ruh>> 
ad1m vermi§tir ve kalblerin ya§amas1 ona baghd1r. Denildi ki : Bura
daki ruh, insamn ya§ad1g1 ve tabiatma kan§ffil§ olan ruhdur. Bu, soz
lerin en dogrusudur. Bir topluluk ruhun inahiyeti hakkmda konu§tU. 
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Bir klSmi dediler ki; Ruh kand1r_ Gormez misin insan olunce ondan 
yalmz kan c;1kar. Bir topluluk; canlmm nefesidir, dediler. <;unku canh 
nefesi tlkamnca 61Ur. Bir k1sm1; ruh arazd1r, dediler. Bir k1Sm1; ruh · 

.latif bir cisimdir, insan onunla canh olur, dediler. Denildi ki : Ruh; 
kendisinde aydmllk, guzellik, bilgi, yucelik ve bakamn birle§tigi bir 
toplu manadzr. Gormez misiniz ruh bulundugu zaman, insan buttin 
bu niteliklerle nitelenmi§ olur. Ruh gidince, onlann hepsi de gider. 
Hikmet sahipleriyle sufilerin, ruhun mahiyeti hakkmdaki sozleri pek 
c;oktur. Buras1 onlarm uzun uzad1ya anlablmas1 gereken bir yer de
gildir. Sozlerin en dogrusu; ruhun bilgisinin Allah Azze ve Celle'ye ha
vale edilmesidir. Ehl-i stinnet'in gorti§U budur. Abdullah ibn Bureyde 
dedi ki : Allah Teala ruh konusuna ne mukarreb bir melegi, ne de 
gonderilmi§ bir peygamberi muttali' kllmaml§tlr. <;unku ayette : «De 
ki : Ruh Rabb1mm emrindendir.» buyuruluyor. Yani Rabb1mm kendi-. 
sine ay1rd1g1 bilgilerdendir. (Hazin, Lubab, IV, 67-68) 

iyi bil ki : icada konu olan ve vucudun ic;ine giren her §eyin var 
olmasl ve vucud kazanmasl; ya maddesiz ve muddetsizdir ki bu, mu
cerred nesneler gibi sonradan ibda' edilen ~eylerdir. aunlar her yon
den bilfiil var olanlard1r. Var olmas1 ic;in beklenen bir an yoktur. Bun
lar, ilahi isimlerin tezallurleridir. Bu isimlerin hareketiyle zaman ta
ayyiin eder. Ya da bir madde ve muddet i.c;erisinde var olanlard1r ki 
bunlar, muhdesler diye isimlendirilir. Bunlar unsurlar ve unsurlardan 
olu§an birle§iklerdir. Bir k1sm1 da maddesizdir, ancak muddet i\!eri
sinde var olur. Denildi ki: Bu k1smm varhg1 yoktur. <;unku muddet 
ic;inde meydana gelen her §eyin mutlaka bir maddeden meydana gel
mesi gerekir. Ancak natlk nefislerin sonradan var oldugunu soyleyen
lerin fikri mustesnad1r. Geriye kalan bu k1s1mlar Allah'm, Allah ehli
ni haberdar k1ld1g1 §ekilde, degi§en ve anlam1 farkh olan isimlerin te
zahurlerinden ibarettir. Davud el-Kayseri (Kuddise Sirruhu) jj6yle zik
retmi§tir. 0 der ki: l;)eyhim ve dayanag1mm Fatiha suresinin tefsirin
de §6yle dedigini gordum. Yaratma (halk) alemi; goz, ruh ve beden 
yonunden meydana geli§in gortildugu alemdir. Einir ise, ilim ve vucud 
alemidir. Yaratma alemi emir alemine tabidir. <;unku ash ve ba§lan
gicl od\ilr. Allah Teala bunun i\!in «De ki : Ruh Rabb1mm emrinden-• . 
'dir.>> buyurmm~tur. E.y mu'minler ve katirler size bilgiden c;ok az1 ve-
rilini§tir. Duyular kanallyla elde ettiginiz bilgilerden c;ok azmm bu gi
bi konulara taalluku mU.Inktindur. Naza.ri bilgilerin ak1l yoluyla elde 
edilmesi, - cuz'i §eylerin ihsasuidan faydalamlarak elde edilen zaru
riyyattandlr. Bunun i\!in denilmi§tir ki : Hissini kaybeden bilgisini de 
kaybetmi§tir. Belki de e§yamn c;ogunu his idrak etmez. Ve kendiligin-
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den herhangi bir bilgi halinde kavrayamaz. Bu da gosteriyor ki; ruh, 
bizzat bilinmesi miimkiin olmayan bir §eydir. Ancak i\! i~e bulundugu 
§eylerden ay1rd edilebilmek i~in arazlanyla bilinir. Denildi ki : «Size 
bilgiden ancak ~ok az1 verilmi§tir. >J ifadesindeki hitab, umumidir. Nite
kim Hz. Peygamber yahudilere bunu bildirince onlar; bu hitab yalmz 
bize mi, yoksa sen de bizimle beraber m.i.Sin? demi§lerdi. Hz. Peygam
ber : Size ve bize bilgiden ~ok az §ey verildi, buyurmu§. Bunun iizeri
ne yahudiler demi:§ler ki : Ne tuhafsm, bir an geliyor, «kime hikmet 
verilmi§Se ona pek ~ok hay1r verilmi§tir,» diyorsun ve bir an da boyle 
diyorsun bu nas1l OlUr? i:§te bunun iizerine §U ayet-i kerime nazil OldU : 
«Yeryiiziinde bulunan biitiin aga~lar kalem olsayd1 ve denizlere yedi 
deniz daha eklenmi§ olsa Allah'm kelimeleri tiikenmezdL» (Lokman, 
27) Yahudilerin sozii merdud ve ba.tlld1r. <;tinkii kadimin bilgisi yahm
da, hadisin bilgisi ~ok azd1r. Kullarm bilgisi .sonludur. Allah'm bilgisi 
sonsuzdur. Sonsuzun sonluya nisbeti biiyiik bir denize kar§Ihk bir dam
la nisbetindedir ... 

Fakir (ismail Hakk1 Bursevi) der ki : Ruh, sultani ve hayvani ol
mak uzere ikiye aynhr : Birincisi, emir alemindendir ve ona «miifank 
rfth» da denir. <;iinkii bedenden aynlmaktad1r ve bedene ili§kisi yonet
me ve tasarruf ili§kisidir. Bedenin fena bulmas1yla birlikte o fena bul
maz. Bunun yerle§me mahalli kalbin kozalakJ1 k1sm1dlr. Kalb, mele
kut alemindendir. Hayvani ruh ise yaratlh§ alemindendir. Buna ak1l 
ve nefis de denir. 0, bedehin biitiin organlarma sirayet etmi§tir. An- . 
cak ·en biiyiik etkinligi kandad1r. <;iinkii onun zuhur yeri, en kuvvetli 
olarak kand1r. Belirleni§ mahalli ise beyindir. Hayvani ruh, ancak sul
tani ruhun bu his.sedilir iskelete ili§mesinden sonra meydana gelmi§
tir. Ve o, sultani ruhun m1rlarmm yans1masm,dan olu:§mU§tur. Fiil ve 
hareketlerin ba§langl~ yeri odur. Hayat canlmm her tarafmda gizli 
ve sakhd1r. Ancak his, hareket, ilim, irade ve digerleri vas1tas1yla g6s
terdigi eserlerinden bilinir. Rul:tolmasayd1, insandan zuhur eden muh
telif etkilerin hi~ birisi sadlr clma.zdl. <;iinkii o, zatm yamnda 
s1fat mertebesindedir. Na.s1l ilahi fiiller zatm s1fatla birle§me
si iizerine bina ediliyorsa; insani fiiller de, sultani ruhun hayvani ruh
la birle§mesi iizerinde toplanmaktad1r. Nasil ilahi s1fatlarm kemaliy
yeti, Zat~1 Ahadiyye'nin goriinmezliklerinin i~inde bulunuyorsa ve bu 
fill ve eserlerin varhgmdan once mevcud ise; aym §ekilde hayvani ruh 
da kuvve halinde sultani ruhun i~inde mevcuddur. Onun bedene ili§
mesinden once vard1r. Sen bunu bildikten sonra; Hz. Peygamberin: 
Allah'm velileri olmezler, ancak bir . diyardan diger bir diyara intikal . 
ederler, kavlinin manasma vaklf olursun. Qtinkii intikal Slynlma gibi
dir. Tam. bir fena halidir. Ruhun be§ hali v.ard1r: Birincisi; adem ha-
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lidir. Ailah Teala'mn «insamn tizerinden blr devir ge~ti.1> kavli ile kas
dedilen budur. ikincisi; rUhlar alemindeki var olu§ halidir. Nitekim 
Allah Teala, ruhlan bedenlerden iki bin sene once yaratt1gm1 bildir
mektedir. U~tinctisti; taalluk halidir. Nitekim Allah Teala: «Ona ru
humdan iifledim.» buyurmaktadtr. Dordtinctisti; aynh§ halidlr. Nite
kim Allah Teala: «Her nefis oltimti tadacakttr.)) buyurmaktadtr. Be
§incisi; geri getirili§ halidir ki Allah Teala : «Onu tekrar eski haline 
dondiirecegiz.» buyurmaktadtr. Adem halinin faydas1; kendi nefsinin 
sonradan meydana geldigini, Sani'in ise kadim oldugunu bilmeye ya
rar. Ruhlar aleminde vtieud. bulma halinin faydast, Allah'm Kadir, 
Hayy, Alim, Viicud, Semi', Basir, Miitekellim gibi zati s1fatlanm bil
meye yarar. Bedene taallukun faydast, gayb ve §ehadet aleminde ciiz'i 
ve kiillilerin bilgisini tam olara}t elde etmeye yarar. Ruhun bedepe iifii
rtilmesinin faydast; Rezzak, Tevvab, Gaffar, Rahman, Rahim, Muin, 

. Muhsin, Vehhab gibi fiili s1fat1arm bilgisini elde etmeye yarar. Aynllk 
halinin faydas1 ise; bedene e§lik etmesi ve bedenln katmdaki zevkleri 
tatml§ olmas1 neticesinde meydana gelen kotiiliiklerl def'etmeye yarar. 
Tekrar dondiiriilme halinin faydas1 ise, uhrevi nimetlerin elde edilme
sidir. Te'vilat en-Necmiyye'de bildirilir ki : Allah Teala pek ~ok alem
ler yaratmt§tlr. Baz1 rivayetlere gore U\! yiiz altml:§ altl bin alem ya
ratmi§tlr. Ancak bu alemlerin hepsini, halk ve emir alemi olmak iizere 
ikiye inhisar ettirmi§tir. Bunun i~in, «Yaratma ve emir O'nundur.» 
buyurmaktadtr. Be§ hasse olan gorme, duyma, koklama, tatma ve do
kJmma duyusuyla bilinen diinya alemine halk alemi adl verilmi§tir. 
Batmi be§ duyu ile kavranan aleme ise --ki bu; akll, kalb, Slrr, ruh ve 

. hafadlt- ahiret alemi ad1 verilmi§tir. Emir alemi Allah'm ruhun . ba
kasl i~in yaratt1g1 ilk. biiytikler alemidir . . Akll, Kalem, Levh, Ar§ ve 
Kiirsi, Cermet ve Cehennem de emir alemlndendir. Qtinkti bunlan . 
«kiin» ol, emriyle hi~ bir vas1ta olmaks1zm yoktan yaratrm§tlr... (is- · 
.mail Hakkl Bursevi, RO.h el-Beyan, II, 451-453) 

Yukanlarda da ~tigi gibi, ruh denildigi zaman ba§hca ii~ nok~ 
ta-i nazar miilahaza edilegelmi§tir. Kendisiyle hareket edilen yani ha
reket mebde'i, kendisiyle ya§anan, yani hayat mebde'i, kendisiyle id
rak ectilen, yani ictrak mebde'i. ·H:areket mebcte'i miilahazas1yla ruh, 
maddenin tam mukabili olarak kuvvet demek olur. Madde veya kuv
vet demek olur. Madde veya kuvvet, madde veya ruh de:hildigi zaman 
bu miilahaza kasdedilir. Bu mana, ruhun en genel olan manas1d1r. Me
sela elektrik bu manaca bir ruh ve hareket ettirici, her kuvvet bir nih 
demektir. Hayat mebde'i mtilahazastyla ruh ise, bundan daha ozeldir. 
Z1ra hayat kuvveti, mutlak .kuvvetten daha ozeldir. Fakat bunda da 
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ilti mtilahaza vard1r. Birisi en genel manas1yla hayattlr ki nebati ha· 
yata da §amil olur. Bu manacad1r ki genellikle nebatlara da ruh lt
lak edildigi vaki'dir. 

Birisi de me§hftr manas1yla hayat, yani canllllk hayatld1r ki in
san hayatl ile son bulur. Bu manaca ruh, nebati ruhtan daha ozel ve 
binaenaleyh onu da mutazammmd1r. Sonra idrak mebde'i, yani ihsa
sa e§lik eden basit vicdandan ma'rifet, taakkul, ilim, irade, kelam ve 
saire gibi en yuksek derecelere kadar alelumum §UUr hadiselerinin ve 
binaenaleyh bir ma'nevi hayatm medan olmak mtilahazas1yla ruh ge
lir ki, ruhun en mumtaz haysiyyetini ifade eden bu manamn en bariz 
tezahuru, insan nefsinde tecelli ettiginden buna cdnsani ruh» · adl ve
rilmi§tir. Nefs-i insaniyi ruh-i hayvaniden temyiz ettiren ve insani ma'
rifeti hakka ula§tlrarak kendini ve gaynm bildiren bu ruh hakkmda 
ccVe ona ruhumdan ufledim.» buyurulmU§tur. Biz bunu kendisiyle ·~u
yar, vicdan, irade, taakkul, batmi kelam eserleriyle tamnz. Her in
sanda bu ruhun bir lemhas1 buiundugunda §liphe yoksa da insan nef
smin bunun aym olup olmad1gmda ihtilat edilmi§tir. Fakat ruhun ha
kikati, insan gerc;eginin maverasmda olmasa idi; insan, tek tek e§ya
dan hie; bir hakikatl idrak edemez veya biitiin hakikat, insandan iba
ret olmak laz1m gelirdi. Halbuki insamn bilmedikleri pek c;oktur. Ne 
kadar az olursa olsun bildigi de yok degildir. Binaenaleyh idrakin ba§
langiCI olan ruh, insarun cismani hayatmda bedenine nefholunan he-· 
va, z1ya, hararet gibi hayat-1 ma'neviyyesinde nefsine nefholunan bir 
mebde'dir. Ki insan nefsinin hidayet ve dalaletteki hissesi, bunun nef-
hi derecesiyle miitenasibtir. · 

ceDe ki: Ruh, Rabb1mm emrindendir.» Burada emir, umurun miif
redi, yani §e'n, i§. Yahut evamirin miifredi, yani kumanda manasma 
gelir. Miifessirlerin bir c;ogu (I d ) i beyaniyye veya teb'iz1yye, emir, 
§e'n, emrin Rabba izateti, ilmi ihtisas mfmasma olmak iizere §i:iyle tef- . 
sir etmi§lerdir: Ruh, ancak Rabbmim bilecegi i§tendir, ruhun haki
kati oyle umurdand1r ki ilmini Allah Teala kendisine tahsis etmi§tir. 
Bu surette cevab; ccilim, ancak Allah katmdad1r.» denilmi§ gibi olur. 
Eger ruhtan sual; nic;in herkese aym derecede ruh verilmiyor? diye her
kesin ahval-i ruhiyyesindeki ihtilatm hikmetinden sual olursa, bu tef
sire diyecek yoktur. Qiinkii bu cihet, yaptlgmdan sorumlu olmayan Al
lah Teala'mn miicerred me§iyyet-i Habbaniyyesine ait .oldugundan an
cak O'nun bilecegi bir i§tir. Ayetin . devammda ccistersek>~ buyurulmas1 
da bununla alakadard1r. 

Lakin ruhun hakikat1 veya ahkam1 nokta-i. nazanndan sual mu
lahaza olundugu zaman; bu cevabda hie; bir §ey bildirilmemi§ dene-
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r.nez. Bilakis bunda ruhun ktinh-ti htikmtine mtiteallik btittin metafi
zik mtinaka§alan kesip atan tir tarif verilmi§tir. ~5yle ki «O'nun em
ri, bir §eyi murad edince, yalmzca ol, demektir, 0 da oluverir.)) ayeti 
mucibince, Rabbm emri, bir §eyi irade edince Allahm i~i ba§ka hi¥ bir 
§art ve sebebe muhta~ olmaks1zm miicerred ol, demekle olduruv8rmek
ten ibaret bir emirdir. ibda'a ait bir fiildir. Bir icab ve te'sirdir ki; «Bi
zim emrimiz ancak bir goz a~1p kapamadir.)) kavlinin medlulii iizere 
basit bir goz lemhasmm ifade ettigi ani bir irade veya §UUr §e'ni gibi 
vahiddir. Binaenaleyh ruhun, Rabbm emrinden olmas1; Hak Teala'nm 
miicerred «ol» emrinden ibda' oluna.n ve ba§ka bir unsur ve men§e'i 
bulunmayan bir Rabbani bedia ofmas1 demek olur. Birtak1m miifes-_ 
sirler de bu manaJI tercih etmi§lerdir. 

Bu manada belli ki emir, failine muzaft1r. ( ,y), ibtidaiyye oldu
gu takdirde ruh, emrin eseri olan basit ve ib ... Ll' edilmi§ bir mahsus 
cevher olarak mtilahaza edilebilir. ( ;r ) beyaniyye oldugu takdirde 
ise ruh, Rabbm emri cinsinden sat bir fiil, bir mahstis te'.sir demek 
olur. Burada §6yle me§hlir bir sual vard1r. Allah her §eyin yaratam 
ve her §ey, Allah Teala'nm tekvini emri ile mtikevven ve mahluk ol
dugu cihetle bu mana; ruh, e§yadan bir §ey veya ef'alden bir fiildir, 
demege miisavi olmaz rru? Ve o halde bununla ruhun hususiyyetini 
ifade eden bir ta'rif verilmi§ oldugu nas1l soylenebilir? Yukardaki be
yanatta bu suali ortadan kald1ran kay1dlar ve i§aretler yok degildir. 
Bunu daha ziyade bir vuzuh ile anlamak i~in de <<Dikkat edin, yarat
ma ve emir O'nundur.)) yiice kavlini nazar-1 dikkate almak iktiza eder. 
Gortiliiyor ki bunda emir, halka tekabtil ettirilmi§tir. Bunda ise iki 
vecih vard1r: Birisi halk, takdir, yani mikdar ve kemmiyet vermek 
manas1 i'tibanyla madde ve cisimleri var etme ve icad etmedir. Mut
H~.k icad anlammda kullamlmas1, umumile§tirilmesindendir. 0 halde 
buna mukabil emir, maddeye mukabil ve hacim.siz olarak millahaza 
edilen alel'umum kuvvetler gibi miicerred olan §e'nleri gerekli k1lan 
fiil ve te'sirdir. Nitekim Adem hakkmda <<Onu topraktan yaratml§ son
ra ona cl, demi§tir de o, oluvermi§tir.)) buyurulmas1 bu fark1 gosterir. 

ikincisi; emirde kumanda ma.nasmm esas olmas1d1r. Bu cihetle 
emir, halkedilen biitiin mahlllkat iizerinde cereyan eden ve edecek olan 
tasarruf ve hakimiyyet i§leriyle bu i§leri meydana getiren icab ve te'sir 
fiiline muntab1k olur ki rububiyyet s1fatmm tecellisi bununlad1r. 
<tSonra Af§'a yoneldi. i§i yonetir.n buyrugu da bunu mii§'irdir. ~u hal
de halk; ernrin tatbik yerini viicuda getiren fiil, emir de; mahlukatm 
cebri veya iradi terbiye ve i§lerini ifade eden fiildir. Ve ruhun ta'ri
finde:ki emir, halka mukabil olan bu Rabbani haysiyyeti ifade i~in bil-
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h~ssa Rabb ismine muzaf kilmmi§tlr. Maamafih bu· izatet, ruhun bti
tiin kuvvetlere '§amil olan genel anlamm1 temyiz ettirirse de has ma
nastyla ruhun ancak cinsini i§'ar eder .. Bu cins i<;inde hususi manasJ 
He ruhu tamtacak olan hususiyyet ise Rabbm nefs-.i mtitekellim vah
dehu'ya olan izatetidir. ( JJ ) ~u halde Rabbm emri ruhun cinsi, 
Rabbm nefs-i miitekellime iza.fet-i mahsusas1 da fash mesabesinde ola
rak hakikatma miiteallik bir haddini ifade eden ta'rifini vermi§ olur. 
Mana §U olur : 

Ruh; benim malikim olup beni terbiye eden Rabbtmm biitiin mah
lukat iizerindeki rububiyyetinin emrinden bir emirdir ki bana kendi
mi ve Rabb1m1 tamt1r. Demek ki bir ruh tasavvurunda ~as §U ii~ §U
urdur. Ben, emir, Rabb. Ve ruh, i§te ben'e Rabbm bir ozel te'siri ile 
izatetini ifade eden emirdir. Bu ozel izatet, bu emir olmaymca kim
se kendini duymaz, herkes bu izafi nisbetin hususiyyetine gore ken
dini duyar. Kendini duymayanQa .ruh olmaz. Kendini tammayan o 
izafi nisbetten hissesine gore ruhu duyar, ruhu duyan Rabbmt duyar. 
Bundan dolay1d1r ki ruhu Rabb zannedenler, Rabba ruh diyenler, tes
Hse sapanlar olmu§tur. Onun i<;in <<Rabb1mm emrindendir.» cevabm
da bu yanll§lar da tashlh olunarak anlatllmi§tlr ki ne ben ne ruh, 
Rabb degildir. Ruh benim Rabb1mm emrindendir. 

Burada §ayan-1 dikkat miihim bir nokta daha vardlr. «De ki: 
Ruh, Rabbrmm emrindendir.» hitabmda, Rabbm muzafun ileyhi olan 
nefs-i miitekellim zamiri alan { ...S· ;) evvel-emirde Rasulullah'in be
nidir. Ona olan izatet-i Rabbaniyye·; hakikat-1 Muhammediyye'de ta
ayyiin eden tecelliyat ise <(~iiphesiz ki O'nun senin iizerindeki lutfu 
pek biiyiiktiir.» diye tasrih olunacagt iizere <;ok biiyiik oldugundan bu 
nokta'-i nazardan izafetin ifade ettigi ta'rif, Ruh el-Kudiis ve Ruh el
Emin 1tla.k olunan Cibril'i dahi mazmununa alan yiiksek bir cem'iy- · 
yeti h~izdir. Bu haysiyyetle «Rabbtrmn emrindendir.» ta'rifinden ta
savvur edebilecegimiz mana §U olur: Ruh, beni terbiye eden, ez-ciimle 
bana vahiy ve risalet veren, beni isra ile mi'raca yiikselten, beni Ma
kam-1 Mahmud'a gonderen ve bana Kur'an'1 indirmekte bulunan Rab
bimm emrinden · bir emirdir ki ben kendimi ve Rabb1m Hak Teala'yi 
onunla bilirim. 

«Ve size ilimden ancak biraz verildi.» Hi<; verilmedi degil fakat 
az. Bildiginiz de az, bili§iniz de azd1r. <;tinkii hadistir, izatidir. Sofistle
rin dedigi gibi hi<; bir §ey bilmez degilsiniz, bazt miiddeilerin dedigi 
gibi biitiin hakikatl bilir de degilsiniz, haktan, baz1 §eyler bilirsiniz 
amma, hakikatm biitiin derinligiyle degil, bazl §ekilleri ile, ruhunu 
zun mertebesine gore, Rabbm1z1 tamyacak vazifelerinizi anlayacak 
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kadar nisbi bir surette bilirsiniz. Binaenaleyh :r:uh hakkmda bilebile
ceginiz de bu kadard1r. (Elmallll Hak Dini Kur'an Dili, V, 3198-3203) 

Modern psikiyatrinin ruh ile ilgili gi:irti§lerlni ve tarihi geli§lmini 
i:izetleyen A. Songar diyor- ki : 

Galenus ve Eflatun zamamnda bedende i;mal edllen, fakat beden
den ayn bir ruha inamllyordu. Haz1m k~nalmdan giren g1dalarm «ve
na portae>> yoluyla karatigere ge\!mesl neticesi burada: «ruhn i'mal 
cdilmekte . idi. Bu ·ru,h btitun venalarla vticudu dOla§arak c;:·e§itli bi:ilge
leri besler, bir k1sm1 ise sag. ve sol kalbler arasmdaki .bi:ilgeyi, septum'u 
a§arak sag kalbden . sol · kalbe gec;:er, burada akcigerlerden gelen ma
~eryel ile karl§mak . suretiyle: bu tabii ruhdan hayati ruh ~eydana ge
lirdi. Tabii ruhun arterler, klrmlZl kan damarlan i\!inde dola§tl~ ve 
VtiCUdU lSltmak gibi vital hizmetleri ifa ettigi kabul ediliyordu. 

i§te bu vital ruhun bir k1sm1 beyin ka)desine gec;:iyor, rete mira
bile (mucizevi ag) ad1 verilen damar §ebekesincte bir c;:e§it distillation'a, 
darmt1lmaya tabi tutuluyor, kafa · kaidesinin. deliklerinden gelen hava 
ile kan§tlktan sonra «pSi§ik pneuman halinde beyin bO§luklannda 
(ventriculus'larda) muhafaza ediliyordu. Kafatas1 a~1ld1g1 zaman mti
§ahede edilen beyindeki nab1z gibi atma hali ·de beynin; kafatasmm 
mtiteaddid delikleri havi kaidesinden havayi . c;:ekebilmek i\!in yaptlgl 
aktif pompa hareketleri olarak tefsir ve telakki edilmi·§ti. Beyin bo§
luklarmdaki, ventriculus'lardaki bu psi§ik pneuma c;:evre sinirleri yo
Juyla duyu organlarma ve ka:slara gonderilmekte ve bu sure~le gerek 
hissi ve gerekse hareki fonksiyonlar ifa edilmekte idi. 

·iskenderiye tababeti, Galen'in gi:irti§leline ilaveten, beyin · bo§h.ik
lanm, ventrikillleri i:inden arkaya <;iogru tic; k1sma aytrmi§tlr. Bu ii~ 
bo§luklu beyin ruhun mabedi .olarak telakki ediliyor ve birincisine 
«vestibulum>>, ikincisine «consistoriumn, tic;:tinciistine ise «apothecan 
ad1 veriliyordu. intibalan toplayan, duyu fonksiyonlan ile ilgili i:inbe
yin birinci bO§luga, icra orgam, motor fonksiyonlan ifa eden arka be
yin ise iic;:tincti bo§luga tekabtil ediyordu. 

Gregor Reich, 1504 senesinde yaptlg1 bir diagramla gene tic;: vent
riktil gostermi§, on ventriktiltin on k1smma koku, i§itme, tad alma gi
bi duyumlarl, arka klsmma ise hayal kurma diyebilecegimiz «phanta
sian ve «imagination>> melekelerini yerle§tirmi§tir. On ventriktilti 
orta ventrikUle baglayan . bir k1s1m vard1r ve orta ventriktilde .de dti
§tince, muhakeme yer almi§tlr. Arka ventrikill ise bir «haf1za depo
sun halindedir. 

XIX. yiizytlm ba§larmda, 1805 de, Viyanah Franz Joseph Gall'in 
mti'§ahadeleri ile ba§lay1p, 1901- 1907 . seneleri arasmda biiytik noro-
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fizyolog Sherrington'un <<uyanlabilen beyin maddesin ni ke§fetmesi 
ile «ruhi fonksiyonlarl) beyin bo§luklarmdan kurtulup bizzat beyin 
maddesine oturtulmu§, boylelikle beyin de bir pompa, bir torba veya 
halon olmaktan kurtulmu§tur. 

GOriiliiyor ki1 ta Eflatun devrinden ve iskenderiye tababetinden 
giiniimiize kadar gelen bir ak1m <<somal) (beden) run bir fonksiyonu 
olan tali bir <<psyche)) (ruh) iizerinde durmu§ ve miisbet ilimlerin, bi
yoloji ve psikoloji'nin normlan igine giren, dolayiSiyla «normal» sa
yilan birtak1m fenomenleri inceliyegelmi§tir. 

Fakat, bu inceleme ve ara§tlrmalar, insanlarm bazan bir ge§it 
sevgi, intuition veya hissetme ile, hazen de «anl~Ilmaz olaylar>> tar
zmda bizzat mii§ahede ederek gordiigii birtak1m fenomenleri izah et
mekten uzak kalmi§, hatta «paranormal>> adm1 takt1g1 bu fenomen
lere dokunmaktan dahi gekinmi§, c;:ogu zaman onlan yak farzetmi§
tir. Ne gare ki hadiseler, gergekler inadg1d1r ve arkam1z1 donmekl~ yok 
olmazlar; aksine, kendilerini zorla kabul ettirirler. Biitiin ilim adam
lanna ragmen insanlar gene de en sevdikleri bir kimsenin bir anda 
ellerini dahi siirmekten gekinecekleri bir «cesedl) haline gelmesine ne
yin sebep oldugunu, ondan neyin eksildigini sormaktan geri durmami§
lardlr. ~urada veya burada bir kimse igine dogan bir §eyin sonradan 
gerc;:ekle§iverdigini, bir ba§kasmm ne dii§tindiigiinii veya ne yaptlgi
ru hissediverdigini gormii§, bunun sebebini, mekanizmasm1 dii§iin
mii§, ancak, devirlerinin «ilim adamlanrunl) arkasm1 dondiikleri bu 
hadiseler asirlar boyu birtaklm sihirbazlann elinde halkl istismar va
Sltasl olarak kalm1§tlr. 

Paranormal fenomenlere dair ilk akli ve ilmi izaha insanl1gm go
riip gorecegi en yiiksek zeka'da, biiyiik islam Peygamberi Hazreti Mu
hammed'de rasthyoruz. Ebu Cehil elina bir mikdar ufak ta§ ahr, avu
cunu kapatarak: Peygambersen avucumda ne kadar ta§ var bil, diye 
sorar. Ald1g1, as1rlar sonra degerinden hit; bir §ey kaybetmeyen cevab : 
Evvela sen kendin say, ben de bileyim ... Ve ilave eder : Bu bir ilimdir, 
bu ilmi bilen herkes de bunu bilir .. . istenen ve izah edilmek arzu bu
yurulan §ey §U idi : Birisi bir hadiseyi veya e§yayt bilirse bu bilgi onun 
zihninden ba§kasma aktanlabilir. Bu, telepati'nin bugiin, materyalist 
veya ruha inanan biitiin ~evrelerce kabul edilen bir izah §eklidir. 

islam alemi biiyiik mistiklerin menk1beleri ile doludur. Buna kar
§lhk engizisyonun karanhgmdan ve zulmiinden kurtulmaya c;:ah§an 
Batl diinyasmda Ronesans ile birlikte bu konunun onemli temsilcile
re kavu§tugunu goriiyoruz. Mesela italya'da Campanella, ba§ka in
sanlarm fikirlerini hava vas1tas1yla idrak eden siije'lerden bahsetmek-
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tedir_ Occultisme (gizli ilimler) ad1 altmda toplanan ve hala .sihirbaz
larm inhi.sarmda olan paranormal fenomenler XVIII. as1rda Mesmer'
in kurdugu magnetisme animale okulu ile derli toplu bir hal alnv§, o 
zamana kadar dini ve mistik yollarla, <;:ok defa kendiliginden zuhur 
eden fenomenler ilk defa tecrtibi olarak elde edilir ve incelenir olmu§
tur. Boylece, Mesmer ve arkada§lan ve uyurgezerligin ka§ifi Puy
segar, Parapsikoloji'nin temellerini atm1§lard1r. Manyetizmamn Him 
~evrelerine kabul ettirilmesi i~in yap1lan «;e§itli mticadelelerle hemen 
hemen bir as1r bir zaman ge«;mi§ ve nihayet isko«; hekimi Braid'in uy
kuyu manyetizorlerden farkh bir yolla elde ederek hipnotizmayl ke§
fetmesi, bu metodu ilim ~evrelerine de kabul ettirmeye yol a~mi§tir. 

XIX. asrm ortalannda Atnrika'dan A vrupa'ya yeni bir ak1m si
rayet eder: Ispritizma. New York'da, Hydesville'de, «;ocuk denecek ya§
ta iki gen~ kiz, Fox hem§ireler bu ak1mm yaratiCISI oldular. Donen 
masalar, celseler esnasmda beliren darbelerle ruhlann konu§masi, bir
«;ok medyumluk iddialan XIX. ytizy1h hayli me§gul etmi§ti. Nihayet 
1882 de ingiltere'de bu mevzu tizerinde c;ah§mak gayesiyle <<Society 
for Psychical Research» (SPR) isimli bir cemiyet kuruldu. Bu cemi
yetin kurulU§U parapsikoloji i~in bir dontim noktas1 oldu. Devrin bir
~ok tamnm1§ ilim adam1 bu cemiyetle ilgilendi. Hatta biiyiik psikolog 
Bergson, bir sure SPR'e ba§kanllk bile yapml§tlr. Bir taraftan hipnoz 
Him c;evrelerince kabule mazhar olur ve Charcot, Bernheim, Babinski 
gibi biiyiik hekimler hipnozu bir metod olarak kullanmaya ba§larken, 
hipnoz zemininde tezahtir eden clairvoyance, telepati gibi tezahtirler 

· pek ihtiyatla kar§Ilamyor, hatta positivizm ve materyalizm bask1s1 al
tmda red dahi ediliyordu. Psikoloji, bu ilk geli§me devrelerinde para
normal fenomenlere tamamen arkasm1 dondti. Hele Freud psikanalizi, 
hipnozu da .sahneden uzakla§tmnca parapsikoloji konularma kar§I ilim 
adamlarmm dikkati btisbtittin yok oldu. · 

Duke Universitesi profesorlerinden Rhine'm istatistik metodlan-
. m geli§tirerek paranormal hadiseleri normal, yani medyum diye §Oh
ret yapmami§ kimseler tizerinde incelemesinden sonra yeni bir «;1g1r 
a«;Ildi. Bugtin dunyamn dort tarafmda gerek tiniversiteler, gerekse 
universite di§mda inamhr, itimad edilir, ilmi haysiyeti olan ki§ilerin 
kurdugu topluluklar, ara§tlrma cemiyetleri, parapsikoloji ile yakmdan 

- me§gul olmaktadirlar. Bin;ok tiniversitelerde, parapsikoloji konularm
da doktora tezleri kabul ve te§vik edilmektedir. 

Parapsikoloji bu geli§meler i~inde iken, kendisine kaf§I ortaya atl
lan bir«;ok ciddi kritiklere de cevap vermek durumunda idL Bunlan 
§Oyle toparlayabiliriz : 

Tefsir, C, IX. F . 305 
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1) Parapsikolojik fenomenler diger ilmi fenomenlerle aym sim
fa sokulamadlklan gibi, bilinen tabiat kanufilarmm esaslanna uygun 
olarak izah da edilemezler; hatta bu kanunlar paranormal fenomen
lerin mevcudiyeti iddialanm dahi nakzederler. 

Bu itiraz biitiin hadiselerin, vakllann tanmd1g1, tekmil tabiat ka
nunlarmm bilirtdigi noktasmdan hareket etmekle e.sasen sakattlr. Fi
zik kanunlanmn mahiyetlerini tamrsak onlara isnad edilen <cdegi§
mezlik>> den <;ok uzak olduklanm hemen goriiriiz. Aslmda bu kanunlar 
mii§ahede edilen baz1 vak1alardan <;Ikanlan neticelerin te§milinden 
ibarettirler ve bu gorii§le, hirer istati.stik scnu<; olmaktan ileri gidemez
ler. Bu <;e§it genellemelerin matematik kanunlarmda dahi her zaman 

-ge<;erli olmadigmi, bir hududa kadar cari olan bir kanuniyetin o nok
tadan itibaren ortadan kalktlgm1 §U misalle gosterebiliriz : Matematik-

-' te, kendisinden ba§ka bir say1yatam olarak bolO.nemiyen sayllara <casal 
saYlll dendigi ma'lumdur. Bir milyara kadar olan biitiin asal say~lar 
bilindigi halde, daima asal saYl veren bir formiil bulma gayretleri bu
giine kadar neticesiz kalmi§tlr. (N2 -- n + 41 = asal saYI) formiilii 
1'den 40'a kadar biitiin say1lar i<;in dogru netice vermi§tir. (n) yerine 
1'den 40'a kadar hangi saYJyi koyarsak <;Ikacak clan sonu<; kendinden 
ba§ka hi<; bir saYJya boliinemez. Ancak (n = 41) oldugunda artlk asal 
say1 <;1kmamaktad1r. (n2

- 79 n + 1604 = asal saYJ) formiilii ise (n = 
79) a kadar ge<;erlidir. Goriiliiyor ki pozit.if ilimlerde cctekten tiime gi
di§» yani ccgenelle§tirmen metodu ile kesin neUcelere vanlamamakta
dlr. 

Belirsizlik prensibi ile bu kanunlarm kar§ISma dikilmi§ olan He
isenberg, ccoyle bir noktaya varmi§ bulunuyoruz ki, hakikat bir duman 
halinde kayboluyor; madde parmaklanm1zm arasmda kay1yor.)} de
mektedir. Kainatm hesaplanan yogunlugu 10- 30 gr/cc diir. Yani, mil
yon kere yiiz milyon kilometre kiipliik bir hacme ancak bir gram 
madde dii§er, o da varsa!... Madde kendisine yakla§Ildik<;a yok ol
makta, elektron seviyesine inildigi zaman ise ortada bir enerji dal
gasmdan ba§ka bir §ey kalmamaktadlr. Bu ise fizikte bir dualizme, 
t1pk1 biyolojideki ruh -beden ikilisi gibi bir madde- enerji ikilisine 
sebebiyet vermi§tir. Art1k fizikte zerreleri ve dalgalan hemzaman 
(senkron) olarak i§e kan§tlrmak gerekmektedir. ~imdiye kadarki fi
zik kanunlanm alt iist eden bu gorii§ii miisbet ilim rahatllkla kabul 
etmi§, fakat bunun biyolojideki mukabili diyebilecegimiz ruh- beden 
ikilemesine arkasm1 donmii§ti.lr. Nas1l enerji maddenin bir mahswii 
degilse ruh da bedenin bir mahsulii ve fonksiyonu olamaz. 

2) ilim, bir fenomenin kimin tarafmdan, nerede ve ne zaman 
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olursa olsun tekrarlanabilmesini ister. Paranormal fenomenlerin bu 
tarz tekrarlanabilmek imkans1zhg1 bu fenomenleri ilmi tetkik di§m-· 
da b1raknn§tlr. :Halbuki, birtak1m fizik hadiseleri tekrarlayabilme im
kamm bize veren, onlara aid dl§ §artlan ve kanuniyetleri tan1mannz, 
tamamen bilmemizdir: Kald1 ki, aslmda tekrarlanabilen hi~ bir · §ey 
yoktur. Bir tecriibeyi tekrarlamaya giri§tigimiz anda onu mii§ahede 
eden bize, tecriibeciye kadar her §ey ilk tecriibedeki halinde degildir. 

· Zaman, dolayrs1yla hadiseler bir daha geri dondiiriilemeyecek suret
te ak1p gitmektedir. istanbul'un Fatih Sultan Mehmed tarafmdan 
zabt1, tarihte bir defa olmu§tur ve tekrarlanamaz; ama tarih bir ilim
se bu da ilmi bir vak1a ve bir gen;ektir. 

3) Bu tenkidlerden ba§ka, mesela biitiin hadiseleri duyulannn
za inhisar ettiren ve bir «duyular dl§l idrak» i, biitiin aksi delillere 
ragmen kabul etmeyen kimselere rastlanz. Rontgen veya iiltraviyole 
§Ualarmm mevcudiyetini, onlann birtakrm VMltalarla tesbitinden 
once birisi iddia etse idi, bu da parapsikolojinin bir bahsi olarak 
«ilim dl§l» ilan edilmeyecek mi idi? Gene bu itirazlar arasmda «dine 
itibar kazand1ran yeni bir c;1gmn a~1lmas1» korkusu da yatmaktad1r. 
Hie; · korkmasmlar. zaten modern fizik, kainatm mekanik telakkisini 
c;oktan ylkmi§tlr. Maddelerin birbirini ~ekmesini izah ic;in hi~ bir man
tiki delil yokken, sadece «e§yanm tabiatmdan» olarak pe§inen kabul 
edilen bu c;ekim kuvvetinin bir an i~in aradan c;1ktlgm1 tasavvur 
edersek, o anda biitiin gezegenler, biitiin ylld1zlar dagll1rken biitiin 
atomlarda elektronlar ve ~ekirdek birbirinden kopacak, diinya atmos
ferini tutamaz olacak, dag, ta§, deniz, her §ey savrulacaktlr. Diger 
taraftan, bu c;ekim kuvveti ile yrld1zlarm samanyolu merkezine, ge
zegenler ve diinyanm giine§ merkezine, elektronlann c;ekirdege dii§- · 
mesine mani olan §ey, donme hareketlerinden dogan santrifiij (mer
kezka~) kuvvettir. Bu da, «is bat ihtiyac1 olmayan bir vakia» olarak 
kabul edilir. Ama biitiin bu donen kainata ilk hareketi veren ve dc
vam ettiren kuvvet c;ekildigi giin, zerreler birbirine dogru ko§acak
lardir. Art1k dag1lma bitecek, donii§ ba§layacak, boylece elektron ~e
kirdek iizerine dii§erken diinya, ay, giine§, ylld1zlar bir araya diirii
lecektir. Kur'an-1 Kerim'de Allah §6yle buyuruyor : «0 gun ki, Sema
yi, kitablarm sahifesini durer gibi dtirecegiz. ilk yarati§a ba§ladigi
miz gibi, yine onu iade edecegiz; uzerimize aldigimiz bir vaadd1r ki, 
muhakkak yapacagiz» (Enbiya, 104) .. . Biiyiik fizik~i George Gamow 
bu iki ihtimali §U sozlerle ifade ediyor : «Biz i~indeki her cismin pra
tik olarak bir niikleer bomba sayllabilecegi bir diinyada ya§Iyoruz. 
Qtinkii, biitiin maddelerin atom ~ekirdekleri, ya par~alan1p dagllabi-
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lir, ya da birbirleriyle birle§ip kayna§abilir. Ve her iki halde de kpr
kun9 mikdarda enerji bir anda serbest kahr.n 

Milattan sonra 1432 senesinde, Batlh din adamlan arasmda atm 
agzmdaki di§lerin say1s1 hakkmda bir tartl§ma ba§lami§tl. Hararetli 
munaka§alar 13 gun durmadan, §iddetle devam etti. Btitiin eski ki
taplar, kay1dlar kan§tmldi ve oralarda o zamana kadar hi9 duyul
madik, harikulade allamelikler gosterildi. 14. tincti gtinun ba§mda, 
gen¢ . ve zeki . bir rahip, kendisine de bir ctimlecik soylemek i9ih i?in 

. istedi: «Tarti§malardaki derin irfan ve ilmi hakikatleri bir· tarafa bl
rakalun da blr at bulup ·a.gzm1 ac;arak sayahm, bakahm kac; di§i var
mt§! ... }) Bunun tizerine din alimler~nin yuksek vekarlan fena halde 
incinmi§ oldu, rahibe hucum ettiler, hatta onu dovdtiler ve bu ktis
tahm §eytana uyarak yapt1g1, mukaddes olmayan bir yoldan haki
katin bulunabilecegi teklifini §iddetle reddedip gen9 rahibi aralarm
dan kovdular. Gtinlerce suren mtinaka'§alardan sonra hepsi ittifakla 
«tarihi ve teolojik deliller bulunmad1g1 i9in atm agzmda ka9 di§ ol
dugunun asia bilinemeyecegin ne karar verdiler. 

·Pek yakm bir ge~mi§te, bir fizik alimimiz, insanlarm aya gitnle
lerinin mtimktin olamayacagm1 ilim yoluyla isbat ediyordu. itiraz 
gottirmez delilleri §Unlardl : 

1 - Bir ftizeyi yerden bir santim kald1rarak dengede tutabil
mek i~in gerekli hesaplar, bilinen matematik usulleri ile, senelerce 
cah§llsa bitirilemezdi. Ftizeyi aya gottirecek hesaplarm yap1lmasma 
ise btittin insanhgm omrti yetmeyecekti. Bugtin elektronik hesap ma
kineleri bu i§i bir 91rp1da halledivermi§tir. 

2 - Belli bir h1z a§Ihnca molektiller o h1zla rezonans haline ge
lecek ve gerek ftizenin, gerekse i~indeki insanlann maddeleri dagila
caktl. Dolayistyla, boyle bir h1za insamn tahammiilti imkans1zd1. Za
mamn <;tirutttigti bu <;ok akla yakm (!) delil ve iddia bir defa daha, 
buharh tren ilk icad edildigi zamanlarda ortaya atilmi§tl. Odun ate
§i ile 1sman sudan elde edilen buharla i§leyen o zamanm lokomotif
leri insamn dayanabilecegi tasavvur edilen azami h1zla (!) gidiyor
du ... Bugtin I§Ik h1z1mn limit stir'at oldugu teorisi dahi yikilmi§, 
pekala I§lktan daha ytiksek h1zlann kainatta mevcud oldugu kabul 
edilmeye ba·§lanmi§tlr. 

Parapsikolojik say1lan vak1alar da boylece yava§ yava§ kendile
rini ciddi ilim <;evrelerine kabul ettirmeye ve kar§Ilarmdaki tenkid, 
inkar ve ozellikle taassup duvarlanm y1kmaya ba§lami§lardir. T1pta 
ve bilhassa fizyolojide tecrtibe usultiniin kurulmasma onderlik etmi§ 
olan Claud Bernard, XIX. ytizytlm ortalarmda §6yle sesleniyordu: 
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uilim adam1, aramak keyfi ic;in aramaz; hakikatl, sadece hakikatl 
aramak i~in arar. ilim hic;bir §eyi yok etmez, daima arar ve anla
madl~ §eylere hie; §a§makslzm, dimdik bakar. Bu §eyleri inkar et
mekle onlan yok etmek mumkiin deglldir. inkar etmek, gozlerini ka
payarak ui§Ik yoktur)) demek gibidir. Boyle yapmak ise ba§llll kuma 
sokarak tehlikeyi gec;i§tirecegini sanan deve ku§unun kuruntusuna 
benzer.)) 

Batl, hur di.i§i.incenin yerle§mesi ve engizisyon devrinin artlk c;ok 
gerilerde kalmas1 ile bir taraftan positivizme ve diger taraftan da 
bunun di§ma c;1kan ve uparanormal» denen hadiseleri inceleyen her 
~e§it di.i§i.ince tarzma kap1lanm ac;mi§, hatta bir yerde usibernetikll 
bu ikisinin arasm1 bulma yolunda gayret eder dahi gorunmi.i§tiir. Bu
gun, hie; degilse parapsikoloji ve paranormal fenomenlerin etiidii bir
c;ok cid.di iiniversite ve ilim muessesesinde, yukarda da belirttigimiz 
gibi, kendisine ma'kes bulmaktad1r. · 

Hadiseler art1k inkar edilebilir olmaktan <;Ikmi§tlr. Ancak tartl§
ma, bunlarm izah tarzlar1 ve sebepleri uzerindedir. Hala ruh - beden 
miinaka§alan, monizm- diializm c;atl§malan devam edip gitmektedir. 

IMateryalist gori.i§ten ba§ka hie; bir di.i§iinceye yer vermeyen sos
yalist iilkeler de bu ara§tlrmalardan kendilerini uzak tutamami§lar~ 
d1r. Muannid vak1alar orada da dikkatleri iizerine toplami§, miim
kiin mertebe materyalist izah tarzlan ic;inde kalmmak suretiyle pa
rapsikoloji c;all§malan yap1lmaya ba§lanmi§ ve birc;ok kayda deger 
neticeye de vanlmi§tlr. 

<;ok ilgi c;ekici sonuc;lar veren bu c;all§malara kiSaca bir goz atlp 
birkac; ornek vermek faydall olacaktlr. 

Organizmay1 psi§ik ve somatik fonksiyonlan ile bir biitiin ola
rak ele alan ve merkezi sinir sisteminin, bu biitiiniin faaliyetlerini 
duzenleyen en iist seviyelerinin c;ah§ma kurallarmi ortaya koyan 
<<'~arth Refleks Teorisill nin kurucusu i. P. Pavlov : «Milet'li Leucip
pus, as1rlarca evvel, sebepsiz sonuc; olmadigmi, her §eyin mutlaka bir 
sebebinin bulundugunu soyluyordu. Ama c;ag1m1zda bile, animal or
ganizmada kendiliginden faaliyete gec;en birtakim kuvvetlerin var ol
dugundan bahsedilmesine §a§mama~ miimkun mii?ll sozleriyle biyo
lojide materyalizmin miida.faasm1 yap1yordu. Pavlov'a ve refleksolog
lara gore insan, diigmelerinin arasmdaki irtibatlan henuz baglanma
IDI§ bir i§aret tablosu veya sayfalan heniiz bo§ bir defter gibi dun
yaya gelir. Birtak1m §artlanmalar, di§ diinyadan alman stimuluslar 
bu i§aret tablosunda gerekli baglantllan yapar, defterin sayfalanm 
yazllarla doldurur ve boylece insamn ruhi hayatl, davram§lan, dl§ 
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ortamdan gelen mesajlara kar§l reaksiyon ornekleri §ekillenir. Bu 
tablonun baglant1lanm veya defterdeki yaz1lan ise, belli §artlar al
tmda ve uygun birtak1m metodlarla, her zaman degi.~tirmek, yenile
mek, k1Sacas1, bir insam programlamak miim.kiindiir. 

BOylece, katl bir materyalizmin dar c;erc;evesi ic;ine Slkl§lp kal
IDl§ olan Sovyetler Birligi'nde on sene kadar once, Stalin devrinde, 
h~r tiirlii paranormal fenomene ait ara§tlrma yapmak yasak, adeta 
tabu idi. Sovyet parapsikolojisinin liderlerinden olan Edward Nau
mov bu perdeyi aralaml§, biitiin Sovyetler Birligini dola§arak dort 
ytiz altmi§ konferans vermi§ ve bundan sonra birc;ok ilim adammm 
bu i§e girdigi gortilmti§ttir. ~urasma da hemen i§aret edelim ki, bun
lar supernormal veya paranormal olaylan bizim anlad1g1mlz c;izgide 
gormemekte ve biittin bu hadiseleri, telepatiyi, kehanetleri, psikoki
nezileri, zihin kamlnlan ile izah ve isbata c;ah§maktadirlar. 

1966 senesinde Karl Nikolaiev'in Moskova ile Sibirya arasmdaki 
telepati tecrtibelerinin . ba§an ile sonuc;lanmasmdan sonrad1r ki Sov
yet halk1, ((psi» den soz edildigini duymaya ba§lami§tlr. 

1969 senesinde Nautilus, kutuplan kaplayan kahn buz tabakasl
mn altmdan gec;er ve Amerika'hlarm bu seyahat s1rasmda ba§anh 
telepati denemeleri yaptlklan haberi, bir Frans1z gazetesinin man
§etlerinden btittin dtinyaya yay1hr. · Fizyolog Dr. Leonid Vasiliev 1960 
da, radyonun icad1m anmak tizere toplanml§ olan ve bir burjuva uy
durmasl sayd1klan cementa! radyon dan bahsedilmesini hie; bekleme
yen Sovyet ilim adamlanna kar§l birtak1m ac;1klamalarda bulunur. 

!Bu konu§masmda Vasiliev, Stalin rejimi altmda bugtine kadar 
pek ~ok ara§tlrma yaptlklanm fakat bunlardan hie; birini yaymlaya
madiklanm ac;1klar. ccBugtin Amerikan bahriyesi atomik denizalt1lan 
Nautilus'da telepati denemeleri yapmaktadm> diyen Dr. Vasiliev, Le
ningrad Universitesi Fizyoloji Kiirstisti Profesorti, Sovyet T1p Aka
demisi Muhabir Azas1, Lenin mtikatatl hamilidir. Btittin bu Sifat
lanyla Sovyet hiyerar§isi ic;inde son derece say1lan bir ki§i oldugu 
ic;in sozleri tizerinde ciddiyetle durmak gerekir ve bu konu§malar il
gili makamlarm dikkatini c;eker. Nautilus'da tecrtibeler yap1lm1§ 
m1d1r, yap1lmann§ m1d1r, bu · hie; bir zaman ac;1klanmam1§ ve derin 
bir esrar perdesi arkasmda kalmi"§tlr ama, ccduyular dl§l idrak'in al
tmda yatan enerjinin ke§fi, atom enerjisinin ke§fi ile aym degerde
dir» diyen Vasiliev, o sene Leningard Universitesinde kurulan Parap
sikoloji Enstittistintin ba§ma gec;er. Bu enstitti, Hollanda'da devletin 
destekledigi ve y1llard1r var olan ccPsi Enstittisti» dikkate almmazsa, 
dogrudan dogruya devlete dayah dtinyamn ilk ve tek parapsikolojl 
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laboratuand1r. Bugun arbk SSCB'de 20'den fazla, paranormal feno
menleri etiid i~in kurulmu§ enstitii mevcud olup, bunlann 1967 y1ll 
biit~elerinin 12 - 20 milyon ruble (21 milyon Amerikan dolan) oldu
gu tahmin edilmektedir. 

Naumov telepati hakkmda §byle demi§ti: «Telepati, insanlann 
arasmda daima mevcuddur. Muhtemelen biz telepati yoluyla bir gru
bun i~indekilerinin dii§iincelerinden haberdar oluyoruz. Bu gorii§, bir 
kimseyi birdenbire sevmemizi ve sevmememizi izah eder. ilim adamla
nmiz, duyular di§I idrak hadisesini objektif olarak etiid etmeye ve 
ol(;meye (;all~maktad~r lar. )) 

19 Nisan 1966 da Novosibirsk'e inen bir ugakdan Moskova'nm 
me§hur gazetecisi, tamnmi§ aktor Karl Nikolaiev 91k1yordu. Novosi
birsk'de Sovyetler, ilim adamlan i9in bir §ehir in§a etmi§lerdi :Aka
demgorodok (ilim §ehri). Burada ya§Iyanlarm ya§ ortalamas1 30, zeka 
boliimleri (i. Q) ise 130'un hayli iistiinde idi. «Biiyiik Moskova - Si
birya telepati denemesi)) ni ger9ekle§tirmek iizere buraya gelmi§ olan 
Nikolaiev, ilmi §iipheciligin biitiin kaidelerine riayet ederek bir de
nemeye giri§mi§ti. Kendisi devamh olarak, fevkalade §iipheci ii(; ilim 
adammm kontrolii altmda bulunuyordu. Sibirya'da hemen hemen va
kit gece yans1 iken Nikolaiev, tam bir gev§eme ve rahathk i9ine gir~ 
meye gayret etmekte idi. 

Yiizlerce kilometre uzakta, Moskova'da, Kremlin'in saatleri seki
zi vurdu. Bu s1rada, bir biyofizik<;i alan Kamenski'ye bilim adamlarm
dan kurulu bir heyet, miihiirlii bir paket verdi ve etraftan tamamen 
tecrid edilmi§ alan odasm1 kapayarak Kamenski'yi yalmz b1rakti. 

Kamenski pakette ne oldugunu ve telepati yoluyla Nikolaiev'e ne 
gondermesi istendigini bilmiyordu. Sadece bildigi, komitenin kendisi
ne birbirinden ayn alt1 objeyi verdigi idi. Bun dan sonrasm1 Kameriski'
nin agzmdan dinleyelim : 

«Bana verdikleri birinci pakette sekiz halkas1 alan bir metal yay 
vard1. Yayi elime ald1m, halkalarm iizerinde parmaklanm1 dola§tlr
dlm. Boylece hem temas ve hem de gorme intibalanm almaya ~ah
§Iyordum. Aym anda Nikolaiev'in yiiziinu goziimiin oniine getirme
ye 9all§tlm. Onu kar§Imda oturuyor tahayyiil ediyordum. Sonra pers
pektivi degi§tirdim ve yay'a, Karl'm omuzun iistiinden bakiyormu§ 
gibi bakmaya ba§ladim. Nihayet spiral'i onun gozleriyle gormeye (;a
ll§tlm.>r 

1.860 mil otede Nikolaiev 90k gergindi. Gorgii . §ahidlerinin ifade
lerine gore elleri ile sanki yalmz kendi gordiigii bir §eyi yakahyor gibi 
idi. §unlan yazmi§tl : «Yuvarlak .. : Metalik ... parlak ... 98ntikli, girin
, till 'S:lkmtill, bir bobin gibi. .. )) 
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------------------------------------
Kamenski siyah, plastik sapll bir tornavidaya dikkatini toplach~ 

zaman Nikolaiev §byle yazmt§tl: «Uzun ve ince._ .. metal... plastik ... 
siyah ... » 

Kamenski, herkesin telepatik mesajlan 56nderme ve alma kabi
liyeti oldugunu, fakat bunun da diger kabiliyetler gibi ~all§maya ve 
geli§tirilmeye muhta<; bulundugunu soylemi§ti. Tabii, baz1 kimseler 
bu husU.sta digerlerinden daha kabiliyetli oluyorlard1. 

19-27 Nisan tarihleri arasmda dort gece Nikolaiev, Moskova'da 
muhtelif §ah1slarla telepati yoluyla rezonans haline gelmeye <;all§ti. 
Bazan telepatik mesajlan gonderenlerin o anda dti§tukleri tereddtit
ler, «acaba §U mesaj1 m1, bu mesaj1 m1 gbndereyiml) tarzmdaki ka
rarstzhklar aym '§ekilde allctda da kararstzllklara sebep oluyordu. 
Bu hususta Sovyet parapsikologlan §U teoriyi ileri stirmti§lerdir: Ye
ti§mi§ bir gonderici, telepati denemelerinde, kabiliyetli bir allc1 kadar 
onemlidir. Eger gondericinin dti§tinceleri net degilse allc1da te§ekktil 
eden imajlar da bulamk olmaktadir. Nikolaiev'in tecrtibelerinden son
ra Victor Popovkin, Komsomolskaya Pravda gazetesinde «Sovyet hi
lim adamlarmm, herkesde telepatik bir kabiliyetin bulundugu, bu
nun ancak derecesinin §ah1stan §ahisa degi§ebilecegi ve <;ali§ma ile 
geli§tirilmesinin mtimktin oldugu tarzmdaki kanaatlarma i'§tirak et
tigini» yazmi§tlr. Aym gazetede matematik<;i ve sibernetik alimi Dr. 
Kogan, «parapsikolojinin, §imdilik ne kadar esrarll olursa olsun, bir 
bilim dah olarak kabultintin zaruri oldugunu» yazmaktadir. · Psiki
yatrist Prof. Lazan Soukarebsky, Moskova Pravda'da yazd1g1 bir yazi
da · §6yle demektedir : «'Nikolaiev'in telepati demonstrasyonlan, insa
nm bilinmeyen kabiliyet ve imkanlan noktasmdan btiytik onem ta§I
maktacilr. Belki de bugtin i<;in ilmen bilinmeyen yeni bir duyu, ba
his konusudur. 'Telepatiye inamrim' veya 'telepatiye inanmam' diyen
lere §Unu habrlatmak isterim ki, inamp inanmamak meseleye bir ilmi 
<;6ztim getirmez. Bu husU.sun ilmi metodlarla ara§tmlmasi gerekir.» 

. Zamanla Nikolaiev'e kar§l <;e§itli <;evrelerin reaksiyonlan ba§ladl. 
Siyasi taassub bir kerre daha gergekleri perdelemeye c;ah§Iyordu. Sov
yet komiserleri «Rusya'da bir ruhc;unun bulunamayacagmi>l beyan 
ederken ateistler, c;e§itli ilim te§ekktilleri Nikolaiev ile mticadeleye ba§
ladilar. Mesele hep o gtine kadar bilinenlerin . dar c;erc;evesi ic;ine sig
dmlmak isteniyordu. Dr .. Alexander Kitaigorodsky, Literary Gazete'
de ccTelepati diye bir '§ey mevcud olamaz» diyor ve §6yle devam edi
yordu : ccBeyinden beyine imajlarm intikali ic;in bir <;e§it elektroman
yetik dalgaya ihtiyac; vard1r. Boyle bir dalgay1 bulamadiglmiza gore 
telepati de varid olamaz ... » Bu c;ocukc;a mantik, insanhk tarihi bo-
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yunca i§lemi§, <cdiinya donuyor» diyen Galilee'yi mahkum etmi§, elek
tromanyetik dalgalardan--bahseden Marconi'yi ise italya'dan tngilte
re'ye hicrete mecbur kllml§tl. Edison'un ilk okuldan kovulmasmm 
sebeplerinden biri ogretmenine <cbulutlar neye yarar, nebatlar neden 
ye§ildir?)) diye sormas1 degil mi, idi?. .. Elbette bir ~e§it elektroman
yetik dalga ararsak bunu beyinde bulamayacaktlk. Beyip hucrelerin
deki mikrovolt mertebesinde ve 9-12/sec. gibi dii§Uk frekansh titre
§imler bir elektromanyetik dalgamn inti§an i~in hi~bir zaman kifa
yetli olamayacaktl. Ama beynin kabiliyetleri, sadece madde i~inde 

kahnsa dahl, bundan m1 ibaretti? Grey Walter, <<Ya§ayan Beyin» (The 
Living Brain) isimli eserinde, beynin pek basit baz1 kabiliyetlerine 
sahip bir modelin en azmdan 40.000 metrekup yer i§gal edecegini ve 
bu sistemi i§letmek i~in asgari 1.000.006 kilovathk elektrik enerjisine 
ihtiya~ oldugunu, halbuki insan beyninin bundan ~ok komplike i§leri 
yaparken sadece 25 Watt'hk bir takat sarfettigini ve tabiatlyla~ in
sanm kafas1 iyine de s1g1§abildigini kaydetmektedir. Buharh tren!n ilk 
servise konuldugu zaman ilim adamlarmm, bunun <dnsanm varabil
digi» son siir'at hududu oldugunu, pek yakm bir tarihte de insanla
rm aya gitmesinin mumkun olamayacagmm ilmen isbat edildigini (!) 
yazmuzm ba§mda anlatmi§tlk. 

Goruluyor ki, ilimde taassuba .yer yoktur ve insan beyninin kabi
liyetleri de, o beyin maddesinin i~inde kalmd1g1 takdirde dahi, bugun .~ · 

bildigimizin ve tasavvur ettigimizin ~ok iistundedir. <<Beyin maddesi
ne bagh kalmd1g1 takdirde dahi» dedim, zira metod ve temel inam§ 
baklmmdan materyalizmin di§ma ~Ikhg1nnz zaman Sovyetlerdeki pa
rapsikoloji ~ah§malar1m ve vard1klan sonu~lan degerlendirmeye im-· 
kan olamayacaktlr. Vanlan katl ilmi ger~ekler, materyalizm ~er~eve~ 
si i~inde dahi reddi mumkun olmayan §eylerdir. 

Yeni bir seri tecrubenin ~erc;evesi i~ine Leningrad Universitesi i§ 
Fizyolojisi Laboratuannda elektrofizyolog olan Dr. Lutsia Pavlova ve 
mesai arkada§I, matematikc;i Dr. Genady ·sergeyev katilnn§lard1r. Ni
kolaiev, butiin biyolojik fonksiyonlanm kaydeden birtak1m ciha.Zlar
dan gelen tellerle, elektrodlarla baglanmi§ bir §ekilde, tamamen tee"' . 
rid edilmi§ ve dl§andan hi~ bir §eyi i~eriye g~irnieyen bir odada otur
maktad1r. Laboratuarm diger bir odasmda Dr. Pavlova ve Sergeyev, 
Nikolaiev'den gelen tellerin getirdigi bilgileri kaydeden cihazm ba§m
dadlrlar. Gev§ek ve rahat bir pozisyonda bulunan Nikolaiev'in beyin 
hucreleri ((alfa ritmi» dedigimiz, saniyede 9-12 frekansh istirahat faa
liyetini ne§retmekte ve bu, elektroansefalogramda kaydedilmektedir. 
Leningrad'dan ~ok uzakta Moskova'da, gene dl§andan tecrid edilmi§ 
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bir cdada oturan Kamenski telepatik ne§riyatma ba§lad1g1 anda, bir
denbire, Nikolaiev'in beyin dalgalarmm degi§tigi, ((istirahat ritmh> 
nin yerini bir ((uyanma ritmill nin ald1g1 goriiliir. Bu hadiseyi, tele
pati yolu ile Nikolaiev'in beyninin uyandmlmas1 olaym1 Dr. Pavlova 
ve Sergeyev'in aletleri kaydetmi§tir. Artlk mesele kag1da ge~mi§, is
bat edilmi§ bulunmaktad1r. Bumi ta'kiben bir~ok ara§tmcmm sayt
SlZ telepati tecriibeleri dikkati ~eker. 

1940 senelerinde idi .. . Telepatist Wolf Messing'in gosteri yaptlg1 
bir tiyatroda birdenbire sahneye ye§il iiniformah iki Sovyet polisi gi
rerek seyircilerden oziir dileyip gosterilerin son buldugunu soylediler 
ve hi~ bir itiraza mahal b1rakmadan Messing'i bir otomoblle bindire
rek me~hul bir istikamete hareket ettiler. 0 tarihlerde Sovyetler Bir
ligi'nde bir §ahsm gizli polis~e tevkif edilip sorgusuz sualsiz gotiirill
mesi ve bir daha kendisinden haber almamamas1 olagan hadiseler
dendi. Kimse buna da fazla §a§madL Sadece Messing tela§a dii§mii§, 
«otel hesab1m1 kim-Odeyecek?>> diye polislere soruyordu. Bilmedigi bir 
yere vard1lar; otel gibi bir binaya girip bir odaya sokulan Messing 
kar§l.Smda b1y1kll bir adam buldu, bu Stalin' den ba§kas1 degildi. .. 
Stalin ona, Polonya'da neler olup bittigini, Polonya'h liderlerin plan
lanmn neler oldugunu soruyordu. Messing, alelade bir kimse degildi. 
Btitiin diinyay1 gezmi§, Einstein, Freud ve Gandhi gibi kimselerce de
nemeye ta.bi tutulmu§ ve Hitler tarafmdan ba§ma 200.000 !Mark ko
nulmu§ bir kabiliyetti. Yapt1g1 i§e Stalin'i inandirmak i~in §6yle bir 
denemeye giri§ti : Moskova'da bir bankaya girerek veznedara bir okul 
defterinden y1rtllm1§ bo§ bir kag1t par~as1m uzattl. Bu s1rada zih
ninden veznedara kendisine 100.000 Ruble vermesi i~in mesajlar gon
dermekte idi. Veznedar beyaz kag1da baktl, hi~ tereddiit etmeden ka
sayt a\!tl ve i~inden bu muazzam serveti ~1kararak Messing'e teslim 
etti. Messing paray1 elindeki ~antaya koyup bankadan aynld1 ve Sta
lin'in ta'yin ettigi iki mii§ahide paralan getirdi. Ba§an kesindi, ar
tlk paramn bankaya iadesi gerekiyordu. Paralan alan veznedar §a§l
rarak bir paralara bir de ~ekmecesindeki beyaz, · degersiz kag1t par~a
sma bakmca bir kalb krizi gec;irerek bankamn . do§emelerine ytglhp 
kald1. Neticede veznedarm olmedigini Messing §iikranla kaydetmekte
dir. Messing, Stalin ta,afmdan Kremlin'de bir odaya kapablml§ ve 
U\! kademe muhaf1zla ~evrilmi§ken telepatik emirlerle biitiin kap1lan 
kendisine ac;tlrnn§, serbest~e dl§anya c;1km1§ ve tekrar doniip gelmi§
tir. Bir gun Stalin'in ozel ikametgahma, biitiin nobet~ilere telepati 
yolu ile kendisinin «Beria oldugunun telkin ederek serbest\!e girmi§, 
ncbetc;iler tarafmdan sayg1 ile seUt.mlanml§ ve birdenbire Stalin'in 
kaf§Isma \!Ikmi§tl. 
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1937 de Vaqova'da bir tiyatro sahnesinden halka hitaben ccHit
ler doguya dondiigii zaman olecektir» diye kehanette bulunan Mes
sing, Polonya'mn 1939 Eyliiliinde Hitler ordulan tarafmdan i§galin
den sonra ot yiiklii bir vagon ic;inde gizlicc Sovyet Rusya'ya ge~rni~ 
ve bir Sovyet vatanda§I olarak ya§affii§tl. Stalin'e kabiliyetini isbat 
ettikten sonra biitiin Sovyetler Birligi iginde serbestc;e seyahat hakkl 
tamnml§, hayab ccBilim ve Dinn isimli resmi dergide yaymlanml§tl. 
Biitiin mi'stik fikirlere oldugu gibi, Messing'in kehanetine de son dere
cede onem veren Hitler onun ba§ma 200.000 Mark miikafat koymu§tu. 

·Yale Universitesinde Noroanatomi Profesorii olan Dr. Harold 
Burr, 1935 de, biitiin canh yap1larm bir elektrodinamik saha tara
fmdan c;evrildigini ve kontrol edildigini ileri siirmii§tiir. Bu enerji, 
biitiin viicudu bir zarf gibi c;evreler ve dokulardaki yenilenmeler bu 
kuvvetin kontrolii altmda cereyan ettigi igin yeni meydana gelen do
kular organizmanm kendi olgiilerine uygun te§ekkiil eder. Gene Yale'
den noropsikiyatr Leonard Ravitz, zihnin bu elektrodinamik sahaya 
te'sir edebilecegini bulmu§tur. 

Leningrad'dan Dr. Sergeiev, bu elektrodinamik kuvvet sahasmm 
psikokinezis veya telekinezi adrm verdigimiz, zihnin madde iizerin
deki te'sirinde rolii olup olamayaca~m ara§tlrmaya girdi. Bu ara.§tlr
malar ilk meyvesini, beden etrafmdaki elektrostatik ve manyetik sa
hamn, herhangi bir direkt temas olmaks1zm, insan viicudundan 5 
metre kadar mesateden kaydedilme imkamm veren bir dedektoriin 
ke§fi ile verdi. Bu dedektorler, uzaktan maddeleri hareket ettirebilen 
ve ba§anh telekinezi tecriibeleri yapan Mikhailova'nm viicud c;evre
sindeki kuvvet sahas1m olgmek ic;in kullamldl. Tecriibeye ba§land1g1 
zaman bu kuvvet s~has1mn nab1z gibi atmaya · ba§lad1g1, bir c;e§it 
pulsation g()sterdigi, sonra da bakl§lar istikametinde teksif oldugunu 
ortaya koymu§tur. Sergeiev'e gore bu kuvvet sahas1 titre§imleri, man
yetik dalgalar gibi te'sir etmekte ve manyetik olmayan e§yay1 dahi 
c;ekip itebilmekte, dolayisiyla uzaktan hareket ettirebilmektedir. 

Sovyet uzak gali§malarmm babas1 say1lan K. E. Tsiolkovsky, 1930 
larda

1 
<<gelecekteki uzay uc;u§larmda telepatik kabiliyetlerin zaruri ol

dugunun soylemi§ti. 1967 de Rusya'da, ccDenizcilik Haberleri» dergi
sinde yaymlanan bir raporda §6yle yaz1hyordu : ccDiinya c;evresinde 
y6riingeye giren kozmonotlar, diinya yiiziindeki kimselerden c;ok daha 
kolay telepatik irtibata girmektedirler. Kozmonotlarm yeti§tirilme
sinde bir ccpsi-geli§tirme» sistemi de bulunmaktadir. Bu suretle uza
ym tehlikelerinden korunmamn miimkiin olacaglm umanz ... ll 

Parapsikologlar daha da ileri giderek telepati yoiu ile, galaksi-
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deki ba§ka medeniyetlerle temas ,kurmanm dahi miimkiin olacagml 
soylemektedirler. Uc;an dairelere ait birtak1m spekiilasyonlar ve birbi
rini kovalayan telepati tecriibelerinden soma ba§ka bir ilgi c;ekici ola
ya, bir «reinkarnasyon» iddiasma goz atahm. 

Yakm zamanlarda, Moskova'da: bir resim atelyesinde, bir stiid
yoda ogrenciler, kar§Ilanndaki model gene; k1zm resrn~ni yapmaya c;a
h§maktadirlar. Bu s1rada ogretmenleri Dr. Vladimir Raikov, bir zi
yaretc;isi ile birlikte stiidyoya girer. Ogren~ilerini bu ziyaretc;iye ta
lll§tlran Dr. Raikov'un oniinde gene; ziyaretc;i, tamtma s1ras1 kerldine 
gelince elini uzatlr ve «Ben Urbino'lu Rafael» diye kendisini takdim 
eder. Kendisine, «Acaba hangi senede bulundugumuzu soyler mfsi
niz?» diye so'ruldugunda «Elbette ... tabii ... 1505 senesindeyiz» diye ce
vab- venni§ti. Kendisine gosterilen bir fotograf .makinesini tamma
mi'§, «hayatlmda boyle bir §ey gormedim» demi§tir. Bu ve buna ben
zer «reinkarnasyon» denemeleri ile fizik talebesi ve san'atla hie; ilgisi 
olmayan bir gene; k1za resimler c;izdirilmi§, bilahare bu gene; k1z b.;§ 
dersten soma bir ressam olmu§tur. Sovyet parapsikologlan bu rein
karnasyon hadisesinin, trans halinde iken, esasen mevcud birtaklm 
kabiliyetlerin geli§tirilmesinden ibaret oldugunu, di§andan bir §ey ka
tllmadigim soylemektedirler. 

1960 y1lmm ba§larmda, Ural daglannda, 300.000 niifuslu Nizhny 
Tagil §ehrinde Rosa Kuleshova admda kendi halinde, mutevaz1' bir 
kadm ya§amakta idi. Ailesinin birc;ok ferdi kor olan Rosa, korlere 
mahsus Braille alfabesini ogrenmi§ti. 1962 ilk bahannda Rosa, Dr. 
Josif M. Goldberg'a, pannaklan ile gorebildigini soylemi§ti. Gozleri 
dikkatle kapat1lan Rosa sag elinin iic;iincii ve dordiincii parmaklanru 
gazetelerin, mecmualarm, kitaplarm iizerinde gezdiriyor, kirm1z1, ac;1k 
mavi, turuncu diye renkleri sayiyor ve gozleri ile oldugu kadar ko
layhkla okuyabiliyordu. «ilk defa parmaklanmla gorebildigimi ke§-

,, fettigim zaman bunun okulda, imtihari s1rasmda cebimdeki kag1t1a,. 
n, elimi cebime sokarak okumak imkamm verecegi ic;in fevkalade bir 
§ey oldugunu hissetmi§tim» diyen Rosa'mn ellerinde goriinii§e gore 
bir husl1siyet bulunmuyordu; elleri herkesin elleri gibi idi. Bir noro
patolog olan Goldberg, Rosa'Yl defalarca etiid etmi§, nihayet 1962 
senesi sonlarmda Nizhy Tagil'de, Psikoloji Cemiyetinin toplantlsma 
takdim etmi§tir. Toplantlya gozleri bagh olarak getirilen Rosa, hat
ta bir fotografa pannaklan ile «bakarak» oradaki §allSI ta'rif etmi§, 
biitiin bunlan nasll yapabildigi sorusuna da <lSOn alb y1l ic;inde her 
gun saatlarca buna \!ali§tlm» diye cevap vermi§tir .. Bu hadiseye Fran
sizlar <<paraoptik kabiliyet» , Amerikahlar ise «eyeless sight» veya «der-
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mo- optics>> adm1 vermektedirler. Bu kabliyeti ta~1yan daha bir9ok 
siije etiid · edilmi§tir. Bugiin Sovyet ilim adamlanm ilgilendiren hu
sus, ccgozsuz gorme)) nin halen bilinen ilmi prensiblerle izah edilebil
mesinin miimkiin olup olmad1g1 ve i§in i9inde heniiz bilinmeyen bir
takun prensibler mevcudiyeti ihtirnalidir. Bir9ok kor bu yolla gorme 
duygusuna kaVU§lTIU§lardlr. Bu kabiliyete, Sovyetl3r Birligi'nde ccbio
introscopy)) ad1 verilmektedir. 

~imdi, Pavlov ile beraber biz de, ccanimal organizmada kendili
ginden faaliyete ge9en birtak1m kuvvetlerin var oldugundan bahsedil
mesine)) §a§ahm. Ne parapsikolojinin, ne de bizlerin boyle bir iddiam1z 
yoktur: Aksine materyalistler, meseleyi beyin maddesi i9inde dii§ii
nenler, o maddenin kendiliginden harekete ge9en kuvveti bizatihi 
temsil ettigine inamrlar. Halbuki biz diyoruz ki, madde ne her §eyin 
ba§I, ne de sonudur ve cckendiliginden harekete ge<_;emez ... )) Onun ida
recisi, primum movens'i vard1r. i§te bizim anladig1m1z ccruh telakki
si)) burada, bir tip dah olarak incelenen ccpsikiyatrhl den ve ccpsikolo
jin den aynlrnaktad1r. Bugun psikolojinin normal halini, psikiyatri
nin de hastahklanm tedkik ettigi ccruh)) , beynin, sinir sisteminin bir 
fonksiyonundan ba§ka bir §ey degildir. Mtisbet Him, kendi metodlan 
ve hudutlan ile birlikte orada durur. Beynin tisttinde ise, onu idare 
eden ve gerek Milet'li Leucippus'un soyled1gi g1bi, ruhi faallyetler1-
mizin sebebi olan, gerekse Pavlov'un ded1gi gibi, ccbeynin kendlligin
den harekete ge~mesini kabule mani te§kil eden>> bir ccidare edici)) , 
((htikmedich> kuvvet vard1r. Beyin onun aleti, psikiyatri ve psikoloji
nin etud ettigi ccruhi faaliyetler)) ise onun fonksiyonudur. Butun ka
n§lkllklar, her ikisi i9in de ccruh)) diye tek bir isim kullanmakdan 
doguyor. Beynin bir fonksiyonu olan ccruh)) yerine mesela ccak1l», cczi
hinn veya, A, B, diye herhangi bir isim bulsak mesele kokunden hal
lolur. R.uh'un aleti beyindir ve bu aletin bozukluklan ile akll hasta
hklan meydana gelir. Elbette ki alet i§ler el ogunur ve ruh bedene 
bagh kaldlk<;a onun btitun gosterileri de beynin miikemmelligi ile Sl
mrlldlr. 

Ak1l veya ruhi fonksiyonlar, onun gerisinde beyin, onun ustiin
de muharrik kuvvet olan ruh ... Bu zinciri buradan oteye inam§lan
rtuz ve idrakimiz goturur. 

(. ..... .. . ........ . ) : 

Nefis kavramm1 da §6yle a91khyor : 
i§te 9ocuk, dogduktan yeti§kin insan haline geiinceye kadarki 

terbiye edilme, egitilip ogretilme devresinde bilhassa bu baskllarla 
kar§Ila§lr. Arzu ve temayullerini, i<;gudiilerini istedigi gibi doyura-



4870 iBN KESiR (Ciiz : 15 ; Sllre : 17 

mayacagm1 bu devrede ogrenir ve bu doyurulmaml§ arzular, istekler 
«alt §UUr» dedigimiz, di§ardan mti§ahede edilen «§UUr sathv> nm de
rinliklerine itilir. §uur'u bir okyanusun sathma benzetirsek, onun de
rinliklerindeki yosunlardan, \!akll ta§larmdan ~e§it ~e§it ballklara ka
dar kayn~1p duran fakat di§ardan gortilemeyen bir dtinya da alt 
§UUr'u temsil eder. Alt §Uurdaki bu itilmi§, hatlra ve istekler orada, 
btittin enerjilerini ve teesstiri ytiklerini de ta§Iyarak canll bir halde 
muhafaza edilirler. Bunlara psikolojide uKompleks» ad1 verilmekte
dir. Kompleksler t1pkl bir atomun elektron ve protonlan gibi, enerji 
ile ytiklti ve mtitemadi hareket halindedirler. Kar§Ihkh birbirlerine 
te'sir de ederler. Ama hepsinin tek bir ortak hedefi vard1r : Bir gun 
gelip §Uur sathma ~1kmak ve doyurulmak, tatmin edilmek. Ancak, 
§UU.run da tisttinde «ben tistti» veya «§Uflr tistti» dedigimiz, terbiye, 
din, ahlak, egitim, gorenek, gelenek v.s. gibi bask1 kuvvetleri, bunla
rm §UU.ra ~1kmasma devamh surette mani olmakta, onlan alt §m1ra 
dogru itmektedir. T1pk1 deniz sath1mn tisttindeki hava, atmosfer ta
bakasi ve onun su sathma tazyiki gibi. .. Nas1l okyanus bu iki kuv
vetin te'siriyle dalgalamr durursa, bizim <<§UUrlu faaliyetlerimiz» de 
aym dalgalanmalan gosterir. Sabah kalkanz, ic;imizde bir Sikmti, 
kimbilir ne olacak, neden bugtin tizgtin, yarm ne§'eliyiz?. .. Ama bi
zim gorebildigimiz sathm altmda ve tisttinde nelerin cereyan ettigini, 
ne gibi tazyik degi§ikliklerinin bu dalgalanmalara sebep oldugunu 
bilemeyiz ki! ... 

Alt §UUrdaki iptidai arzu ve istekler, kompleksler oldugu gibi 
§m1ra c;!Ik$l.maya.caklan ic;in kabul edilebilir k1llklara btirtinmek zorun
dadirlar. Ancak bu suretle §UUr tistlintin baskllarmdan kurtulup tat
min olabilirler. Boylece hedefini ve istikametini degi§tirrni§ kompleks 
tatminlerine, hayat1m1z boyunca tesadtif ederiz. Bunlar gtindelik ha
yatlmizl yonlendirir, renklendirirler. Bazan iyi istikamete, bazan da 
kot1i ve zararh hedeflere c;evrilmi§ tatmin §ekilleri mevcuddur. Mesela 
derin bir dti§manllf hissi, k1llk degi§tirerek btiytik bir sevgi ve mer
hamete donebilir. Veya tahrib edici arzular meslek faaliyetlerine Gev
rilebilir. H1rsla rakibini yumruklayan bir boksortin bu davram§lan
nm nerden kaynakland1gm1 zannediyorsunuz? Meslek se~_;mede, arka
da§hklarm kurulmasmda, aile te§kilinde ve e§ se~_;mede, her ttirlti faa
liyetleriinizde komplekslerimiz en muhim rolti oynamaktad1r. 

Bir<;ok manas1z ve maksads1z hasislik vak'alan vard1r. ilac; para
Sl verrnedigi i\!in hastallktan olen, hayatlm ac; ve sefil ge~iren nice 
milyarderler tamnz. Sahibi bulundugu mtiessesede <;ah§anlan, ytirtir
ken tahta do§emeleri eskitmesinler diye lastik ayakkab1 giymeye zor-
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layan bir zengin tamml§tlm. ~imdi boyle bir hasislik ha.disesini ana
liz edelim ve alt §Uurdaki koklerini bulmaya ~ah§allm. Bilir misiniz 
ki, bebek, onceleri kakasmdan igrenmez ve onu viicudunun bir par
~asl sayar, kakasma k1ymet verir, hatta onunla oynamak, sevdikle
rinin iistiine de siirmek, adeta ikram etmek ister. Daha sonra §UUr 
iistiinde geli§ecek terbiye, utanma ve igrenme duygulan bu kaka sev
gisini derhal §UUr altma iter ama kompleks halini alan bu duygu 
miitemadiyen doyurulmak istedigi ic;in k1llk degi§tirerek mesela c;a
murla oynama merakma donii§ebilir. Elinde kum kovas1 ile gittigi plaj
da, c;amurdan kuleler yapan c;ocugun ne ile me§gfil oldugunu samr
smlz? Daha sonra bu arzu, daha da ccmedeni)) doyum tarzlanna ka
VU§Ur. Artlk babasmm ald1g1 tahta kiiplerle evler kurmaktad1r. Za
man gelir, iyi bir telafi ile bu i§ mi'marllk ihtirasma donii§ebilir. 
~antiyeden 91kmayan ba§anh bir mi'marm bu :tneslek a§kmm (!) 

nerden kaynakland1gm1 kendisi bilmez ama, bu i§i meslek edinen biz
ler biliriz. Fakat ne zaran var? Giillin de kokii c;amurlar i~inde degil 
midir? 

Bazan aym duygu kotii telafi yollanna sapar. Gaita a§kl mesela, 
<<para sevgisine)) doner. Bu c;e§it marazi hasislerin artlk paray1 bir 
ihtiyac; maddesi olarak degil, sadece «para)) oldugu ic;in sevdigine, bir 
«;e§it kolleksiyon merak1 halinde para biriktirdigine §ahid oluruz: Bu 
<<hastahgm)) en bariz delillerinden biri, paranm bankaya veya bir i§e 
yatlnlamama.s1, kasalarda saklanmas1d1r. Hasis, onu m3.ddeten gor
mek, hatta sevip ok§amak, opiip koklamak ihtiyacmdad1r. T1pk1 be
begin kakasma yaptlg1 gibi. .. Ve bu insanlar c;ogu zaman servet ic;in
de yiizerken ac; bi-ila~ oliir giderler. 

Goriiliiyor ki alt §UUr, kompleksler, ruhi faaliyetlerimiz ic;in ge
rekli enerjiyi bize te'min eden bir «yak1t deposudur)). T1pk1 lokomo
tifin buhar kazam, otomobilin benzin deposu gibi. Bu yak1ttan te'
min edilen enerji kontrollii ve uygun bir §ekilde kullamllrsa bizi fay
·lah istikametlere sevkeder. Yok, kontrolden 91kar, zincirinden kurtu-
1 ur, alabildigine giderse, lokomotifin kazammn patlamas1 gibi, insam 
da birc;ok marazi ve hatah davram§lara siiriikleyebilir. Atomun par
~alanmasl bir bomba ic;inde olursa, insan neslini tahrib edici bir teh
like arzederken atom santrallerindeki kontrollu parc;alanma l§lk ver
mekte, hararet vermekte, enerji te'min etmektedir. 

( .................. ) 
Ak1l konusunda da §oyle diyor : 
Yeryiiziinde mevcud canhlar, gerek beslenme ve iireme sevk-i 

tabiileri sebebiyle, gerekse saadet ve iistiinliik duygulan yiiziinden 
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sonu gelmeyen bir mticadeleye giri§Ini§lerdir. Bu hayat kas1rgasmda, 
kuvveti yetmeyen varllk ya§ayamaz. insan, daha ilk ya§ama 9agm
dan itibaren, kuvvet9e zay1f olmasma ragmen btittin dl§ etkilerden 
korunmasm1 bilmi§, zamanla dtinyamn hakimi olmu§tur. 

i§te, diger canlllar arasmdaki tisttinltigtimtizti saglayan bu kud
rete «akll» diyoruz . . Ak1l, insamn sadece bu hayat mticadelesindeki 
ba§ansmi te'min etmekle kalmaz, aym zamanda (§Ullr altl dtinyas1) 
ad1m verebilecegimiz ve as11 biiytik 9at1§malarm vuku buldugu i~ 

a.Iemimizi de dtizenler, rllhi olaylarm bir plan dahilinde cereyan et
mesini saglar. Nitekim, ya§ayan insamn i9 dtinyasmda her an bir9ok 
onemli, bazan btittin hayatma ve saadetine htikmeden kan§Ik sava§
lar olmaktad1r. Organlanm1z (kalb, cigerler, mide, barsaklar, gudde
ler) ve damarlanm1zdaki . hayat iksiri kan, nas1I saghg1m1z ugruna 
daimi surette mikroplarla sava§arak onlan vticllddan at1yor ve bagi
§Ikllk kazandmyorsa, ak1l da rllhi hayat1m1Z1 bir~ok zararh te'sirler
den (heyecan, korku, ~apra§ik arzular, ihtiraslar, ahlaks1z temaytil
ler v.s.'den) korumaktad1r. 

Ak1l Melekeleri : Ak1l melekelerinin en ba§mda «§Ullr)) gelmekte
dir. fi!ullru, «insamn gerek · kendi §ahsmdan ve gerekse muhitinden 
haberd!r olma ve bu iki ortam arasmda baglant1, mtinasebet kura
bilme melekesi)) diye ta'rif edebiliriz. 

Hayat1m1zm herhangi bir A.mnda §Ullrumuz, o anda me§gul oldu
gumuz, dikkatimizi tisttine r;evirdigimiz mevzu ir;in bilhassa uyamk
tlr. Mesel!; ben bu yaz1lan yazarken, yazacag1m ctimleleri dti§tintiyor 
ve yazd1g1m §eyleri goztimle kontrol ediyorum. Duyu organlanm, ruhi 
faaliyetlerim, bilhassa ontimdeki kag1da ve yaz1lara ~evrilmi§tir. 0 
halde bu an ir;in yazd1g1m yaz1lar benim ir;in «§ullrlu)) bir faaliyetin 
neticesidir. Bu esnada yamma birisi gelse, bir §eyler soylese ve ben 
ona pek de dikkat etmesem, bu hadiseler benim ir;in «yan §Ullrlu)) 
ger;er. i§im bittikten sonra kendimi zorlar, haflzam1 kurcalarsam, o 
yamma geleni ve neler soyledigini pekaJa hatlrlayabilirim. Bir de ta
mamen §Ullrumun di§mda birtak1m hadiseler olabilir. Bunlan nor
mal halde hatlrlamama imkan yoktur. Bu haller benim i<;in «§ullr-

' suz,, cereyan etmi§lerdir. 
Gortiltiyor ki, k1saca «§ullr)) diye ta'rif ettigimiz rllhi halin de tic; 

ayn sahas1 mevcuddur: ~ullrlu, yan §UUrlu ve §UUrsuz sahalar. Ka
ranllk bir oda dti§tinelim, bu oda birc;ok e§yalarla dolu bulunsun. 
Orta yerde bir mum yak11lrsa, bu mumun aydlnlatt1g1 pek ufak bir 
k1s1mdaki e§yalar tamamen farkedilebilir (§UUrlu saha); bunun dl§lll
da alaca karanllk olan, e§yalan gtigltikle ser;ilebilen bir bolge daha 
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vard1r (yan !}Uurlu saha); nihayet bunun da etrafmda kalan buyuk 
klSun biisbutiin karanllklara gomiiludur (!}UUTSUZ saha). 

~uurun bu ta'rif ettigimiz ~e§itli bOlgelerinden ba§ka bir de 
§UU.rlu kiSnnn seviyeleri bahis konusudur. Butun gayretimizi, uya
mkllgnmzi topladigimiz, ~ok dikkat ettigimiz bir olay, bizim i~in, yan 
uykulu veya dalgm bir halde seyrettigimiz bir olayla aym derecede 
<<§uurlu)) olamaz. Sarho§lukta, baz1 uyu§turucu ila~lar almd1g1 zaman, 
nihayet baz1 beyin hastallklarmda da §Uur bOyle bulamr. 

Ak1l melekelerinden bir digeri «idrak'> dir. Gozumuze, kulagiml
za, burnumuza, dilimize, derimize dl§ dunyadan gelen te'sirler, inti
balar bu organlar tarafmdan almarak beynimize iletilirler. B~nlann 
bir klsm1m §Uurlu olarak idrak ederiz, bir k1sm1 ise §Uurumuzun dl
!jmda kallr. Mesela, ben bu yaz1y1 yazarken birisi gorunmeden yam
rna gelse ve elimi bir kibritle yaksa, iradem dahilinde olmadan ref
leks bir §ekilde elimi bu zararll !}eyden birdenbire ~ekerim. Bu §UUr
suz faaliyetin dl§mda bir de elimin ac1d1gmi hissetmem keyfiyeti var
dlr ki bu, dl§ardan verilen uyanmn §Uuruma iletildigini g6sterir. 

DI§ardan gelen te'sirler duyu organlanm1z tarafmdan ahrup bey
ne iletildikten sonra beyinde bunlar eski hat1ralarla mukayese edilir
ler. Mesela, hi~ yaz1 bilmeyen bir kimse i\!in bu satirlarm herhangi 
bir onemi yoktur. Halbuki yaz1 ogrenmi§Sek, daha dogrusu, beynimiz
de bu harflerin eskiden kalma izlenimleri mevcud ise, sonradan gor
dugiimiiz harfler eskilerle kar!}lla§tmllp manalandmhr. 

insan'm dii§iinme kabiliyetini <izeka'> s1 verir. Zeka'y1 bilme, an
lama ve muhakeme etme kudretlerinin bir neticesi olarak ele alabi
liriz. Duyu organlanm1zla aldig1m1z intibalar, haflzamizdakilerle kar
§lla§tmhr, bundan bir netice \!lkanhr. Muhakeme dedigimiz bu faa
liyetten sonra ~1kanlan neticenin ve eski bilgilerimizin o ana tatbik 
edilebilmesi, onlardan faydalanabilmemiz, zekamlz sayesinde mum
kiin olmaktad1r. 0 halde .zeka i~in fikirlerin mikdan degil, onlarm 
kaliteleri muhimdir. 

Ruhi faaliyetler esnasmda devamli bir «fikir akl§lll olmaktad1r. 
Kafam1zda bo§, hi~ bir fikri faaliyette bulunmadan ve dii§iinmeden 
ge~en bir an dahl yoktur. William James'in, ilk defa tarif ettlgl bu 

. «flkir akl§lll ~e§itli degi§ikliklere ugrar, baz1 yerlerde duraklar, ba
zan h1zlamr ve nihayet bir neticeye vanr. 

Boylelikle, bir fikir akl§l \!e§itli yollardan neticeye varmaktad1r. 
Mesela, baz1 insanlar hayalinde birtaktm §ekilleri canlandlrarak du
§liniirler. Bilhassa talebelik ~ag1m1zda bir kismimlz, ancak kitabm o 
sayfasm1 veya resimlerini gozumuzun online getirmek ve hayalimiz-

Tetsir. C. IX. F. 306 
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de canland1rmakla sorulan suallere cevap verebilirdik. Bu tip bir in
samn, biiyliyen bir agac1 dli§linebilmesi ic;in once tohumu, fidam, ni
hayet agac1 ve dallanm gozliniin online getirmesi ve bu suretle bir
birini ta'kib eden hayaller halinde fikir akl§llll ylirlitmesi Iaz1md~r. 
BaZI insan tipleri ise kelimelerle dli§linmeyi adet etmi§lerdir. Bu tip
lerde fikir akl§Im arka arkaya gelen hayaller, resirnler degil, fakat 
birbirini ta'kib eden sozler, kelimeler ve climleler te§kil eder. 

insamn fikirlerini ba§kalarma anlatabilmesi ic;in en ba§ta gelen 
yol lisand1r. ister konu§ma, ister yaz1 olsun, lisamn herhangi bir 
§ekli ile fikirlerimizi ba§kalarma kolayhkla izah edebiliriz. Lisanm 
yard1m1 olmaks1zm insan ba§kalarmm tecrlibelerinden belki pek az 
faydalanabilir, fakat lisans1z hayal · kurmanm bile pek de mlimklin 
olamayacagm1 tasavvur edebilirsiniz. insamn <<hayal kurma)) ile de 
bir neticeye varmas1, bu ruhi faaliyetten istifade etmesi gerekir. Boy
lli'ce dli§linceler s1ralamr, diger fikirlerle mukayese edilerek degerlen
dirilir ve i§e yarayanlan arasmda bir nevi tercih, bir sec;me yap1hr. 

Bu sec;me faaliyetine de «irade» diyoruz. insan dli§linecegi, soy
leyecegi ve yapacag1 §eyleri iradesinin kontrolline tabi tutar. Baz1 
faaliyetler bir mliddet iradenin kontrolli ve zoru ile yapila yaplla ni
hayet itiyad halini ahr. BaZI davram§lanm1zm bu §ekilde otomatik
le§mesi §UU.rlu faaliyetleri azaltacag1 i~in yorulmam1zm online ge~

mektedir. Fakat tekrar edelim, bir davram§ itiyad halini almadan, 
otomatikle§meden evvel, dli§lince safhasm1 ge\!irmi§, irademizin kont
rolli altmda digerlerine tercih edilmi§ ve ondan sonra tekrarlana tek
rarlana itiyad meydana gelmi§tir. 0 halde eski bir filozofun «dli§li
nen insan vardir>> sozlinli «sec;en. tercih yapan insan vard1r» diye de
gi§tirebiliriz. 

Bazan bir karara varmak arzusu, hatalara da sebep olabilir. Bir
~ok tecrlibelerimiz, ge\!mi§te ya§anmi§ hadiseler son karanm1z iizeri
ne te'sir ederler. Bazan bir §eyi §iddetle yapmay1 arzu ederiz, fakat 
aym zamanda, aym §iddetle bu §eyi yapmamay1 da istedigimizi his
sederiz. Bu birbirine z1d, birbiriyle c;atl§ma halindeki iki arzunun be
raber bulunmas1 insana slkmtl verir ve heyecan hallerine sebep olur. 

Aslrlar boyunca heyecarun, kalbe aid bir hadise olduguna ina
mlml§tl. Bugiin biliyoruz ki, bu da ak1l melekelerlnden birini te§kil 
etmektedlr. Bazan heyecan o kadar §lddetli olur ki bir tiirlii karara 
varacak bir dii§iince faallyeti gosteremeylz. ~iddetli ve devamll heye
canlar bir taraftan ma'kul ve siikunetle dli§iinmemizi onledigi gibi, 
diger taraftan da viicud faaliyetlerinde baz1 aksakhklar meydana ge
tirebilir. Burada gordiigiimiiz ruhi hadiselerin viicud iizerinde tP,'sir-
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li olmasmdan ba§ka, bir de viicuddaki olaylann ruhi durumumuz uze
rine te'siri bahis konusudur. Ktsacast, biitiin davraru§lannnz, az veya 
~ok, heyecanlanmtzm te'siri altmda kalmaktadtr. Esasen bunlann bir 
k1Smmin kendimiz farkma bile varamaytz. (Ayhan Songar, <;e§itleme, 
7-32) 

- - oOo---

86 - Eger Biz istemi~ olsayd1k, sana vahyetmi!=j ol
dugumuzu gotiiriirdii.k. Sonra onun ic;in Bize kar!=jl dura
cak bir vekil de bulamazd1n. 

87- Ancak Rabb1ndan bir rahmet iledir. Muhak
ka.k ki O'nun sana olan lutfu pek biiyiiktiir. 

88 - De ki: lnsanlar ve cinler bu Kur'an'1n bir ben
zerini getirmek ic;in toplansalardi, birbirlerine yard1mci 
da olsalar (yine del, onun bir benzerini getiremezlerdi. 

89 - Andolsun ki Biz, bu Kur'an'da insanlar ic;in her 
tiirlii ornegi c;e!=jitli !=jekillerde ac;lkladlk. Yine de insanla
nn c;ogu pek nankor oldu. 

Kur'an'm Benzerini Getirsinler 

Allah Teala; kulu ve §erefli RasiUu Muhamm.ed'e degerli Kur'an't 
vahyetmekle ne buyiik lutuf ve ihsanda bulundugunu hatlrlattyor. 0 
Kur'an ki batll ne onunden ne de arkasmdan stzabilir. 0, Hakim ve 
Hamid olan Allah katmdan inmedir. 

ibn Mes'ftd der ki : Ahir zamanda ~am tarafmdan klz1l bir riiz
gar Insanlara vurur. Hi~ bir kimsenin elinde mushaf, kalbinde Ayet 
kalmaz. Sonra ibn Mes'ftd ((Eger Biz istemi§ olsaydtk, sana vahyet
tni§ oldugumuzu gotiiriirduk .. , ll ayetini okumu§. 
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Sonra Allah Teala bu yiice Kur'an'm degerine dikkatleri ~eke
rek biitiin insan ve cinnlerin toplamp da Allah'm, Rasuliine indir
digi §ekilde o Kur'an'm bir benzerini indirmek isteseler, buna gii~ 

yetiremeyeceklerini ve bu konuda ne kadar yard1m, destek, gii~ te'min 
etmeye ~ah§Irlarsa ~all§smlar bunun bo§ olacagm1 haber veriyor. Dog
rusu bu gii~ yetirilmesi imkans1z bir mes'eledir. Yaratllmi§larm sozii, 
Yaratanm soziine nas1l benzeyebilir ki? O'nun e§i yoktur, benzeri yok
tur, dengi yoktur. 

Muhammed ibn ishak Muhammed ibn Ebu Muhammed kanahy
la Said ibn Ciibeyr veya ikrime'den, onlar da ibn Abbas'tan nakle
derler ki; bu ayet, yahudilerden bir topluluk hakkmda nazil olmU§
tur. Onlar Hz. Peygambere gelip; senin bize getirdiginin benzerini 
biz de sana getiririz, demi§ler. Bunun iizerine bu ayet-i kerime nazil 
olmu§tur. Bu rivayete dikkat etmek gerekir. <;iinkii bu sure mekki
dir. Konulan biitiiniiyle Kurey§'lileri muhatap ahr. Yahudiler ise an
cak Medine'de bu hitaba kar§I yer almi§lardir. Allah en iyisini bi
lendir. 

((Andolsun ki Biz, bu Kur'an'da her tiirlii ornegi ~e§itli §ekillerde 
a~1klad1k.» Kesin biirhanlan, belgeleri beyan ettik. Hakk1 izah edip 
geni§~e bildirdik. Ama buna ragmen ((Yine de insanlarm \!Ogu pek 
nankor oldu.,, Hakk'1 inka"r edip dogruyu reddeder oldular. 

90 - Dediler ki : Sen, bize yerden bir kaynak fi~kir
tincaya kadar sana asia in an mayacag1z. 

91 - Veya hurmahklardan ve uzumden bahvelerin 
olsun ve aralannda 1rmaklar ak1tmalls1n. 

92 - Yahut iddia ettigin gibi gogu uzerimize parc;a 
parc;a du~uresin veya Allah'1 ve melekleri kar~1m1za ge
tiresin. 
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93 - Y ahut ta altundan bir evin olsun veya goge 
}'i.ikselesin. Oradan bize okuyacag1m1z bir kitab indirilin
ceye kadar senin yukselmene de inanmayacag1z. De ki : 
Tenzih ederim Rabb1m1. Ben, peygamber olarak gonderil
mi~ bir be~erden ba~kas1 degilim_ 

Mucize lsteyenler 

ibn Cerir Taberi der ki : Bize Ebu Kureyb. __ ibn Abbas'tan nak
letti ki o, §Oyle demi§ : Bir gun gune§ batt1ktan sonra Ka'be'nin ar
kasmda Rebia'nm iki oglu Utbe ve ~eybe, Harb oglu Ebu Sufyan, Ab
dudar ogullarmdan bir adam, Esed ogullarmm karde§leri Ebu'l-Bah
teri, Esed oglu Muttalib oglu Esved, Esved oglu Zem'a, Mugire oglu 
Velid, ili§am oglu Ebu Cehil, Ebu Ubeyy oglu Abdullah, Halef oglu 
Umeyye, Vail oglu As, Sehm kabilesinden Haccac'm iki oglu Nu
beyha ve Munebbih. aralannda toplandllar. Ve dediler ki : Muham
med'e bir hey'et gonderin onunla konu§Sun, tartl§Sm ve onu aciz bl
raksm. Boylece sizin ma'zeretiniz kalmaz. Bunun uzerine Hz. Pey
gambere bir hey'et gonderdiler ve; kavminin e§rafl seninle konu§mak 
i~in toplandi, dediler. Rasulullah (s.a.) hak yola girme konusunda 
onlarm durumunda bir §ey (degi§iklik) oldugunu zannederek ko§a ko§a 
geldi. Hz. reygamber onlarm dogru yola gelmesini ~ok istiyor, sevi
yordu. Onlann kar§I ~Ikmalan kendisine zor geliyordu. Nihayet va
np yanlarma oturdu. Onlar dediler ki : Ey Muhammed, biz seni bir 
daha ma'zeretimiz kalma.::m diy::! \!agu:ilk. Allah'a andolsun ki arap
lardan ka vmi arasma, senin ka vminin arasma girdirdiginden daha 
kotu bir §ey girdiren kimseyi tamm1yoruz. Sen, babalara k\ifrettin, 
dini ay1pladm, ru'yalan budalahkla niteledin, tannlara hakaret ettin 
ve toplulugu dag1ttm. Seninle bizim aram1zda olan her konuda i§le
medik bir kotUluk b1rakmadm. Sen bu sozu getirmekle maksadm bir 
mal elde etmek ise; sana mallm1zdan toplayallm ve sen i~imizde en 
~ok mali olan ki§i oL Eger maksadm aram1zda §eref elde etmekse; 
seni ba§Iffilza efendi yapallm. Eger kral olmak ·istiyorsan; uzerimize 
kral yapallm_ Eger senin gordugunu soyledigin ve sana gelen §ey bir 
cinn ise - bOyle olabilir-- o zaman seni iyile§tirmek i~in tabib ara
mak i~in malimizi sarfedelim. Ve bu konuda seni ma'zur sayahm. 

RasUlullah (s.a.) buyurdu ki : Sizin soylediklerinizden hie; biri yok 
bende. Size getirdigim §eyi, ne malmiZI istemek i~in, ne ustfinuzde 
§eref elde etmek i~in, ne de kral olmak i~in getirdim. Yalmzca Allah 
Teala beni size vekil olarak gonderdi. Bana bir Kitab indirdi. Sizi 
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mujdelememi ve uyarmazm emretti. Bunun uzerine ben de size, Rab
bimm rlsaletini tebli~ ettim ve o~uttE! bulundum. Size getirdl~im §eyl 
kabul ederseniz; bu, sizin diinya ve ahlrette paylmza duljen §eydir. 
E~er reddederseniz; Allah'm emri uyarmca sabrederlm. En sonunda 
Allah benimle· sizin aramzda hiikmunu verlr. Ya da Ras'O.lullah (s.a.) 
buna benzer sozler soylemi§ti. 

Onlar dediler ki : Ey Muhammed; sana a(;Ikladi~lffilZl kabul et
mezsen, bilmi§ ol; artlk insanlardan hi(; birisl sana kar§I diyar ba.:. 
k1mmdan bizim yamm1zda daha dar, mal bak1mmdan daha az ve ge
~im bak1mmdan daha s1kmtlh bir durumda olamaz. 0 zaman Rab
bmdan dile de -seni gonderdigi o §eyle gonderen Rabbmdan- (;ev
remizi bize daraltan §U daglan ytirutsiin ve iilkemizi diizeitsin. Ora
da tlpk1 Irak'ta ~am'da bu~unan 1rmaklar g.ibi 1rmaklar kaynatsm. 
Atalanm1zdan go~mii§ olanlan geri gondersin. Bize gonderecekleri 
arasmda Kusayy ibn Kilab da bulunsun. <;iinkii o, dogru sozlii bir 
ihtiyardL Senin dedigini ona sorahm, bakallm dogru mu soyliiyor
sun yoksa babl m1? Eger istedigimizi yaparsan .ve onlar da seni dog
rularlar.sa, biz de artlk .seni tasdik ederiz. Senin Allah katmdaki mer
tebeni kabul ederiz. Ve senin; dedigin gibi, Allah'tan gonderilmi§ bir 
el~i olduguna inamnz. 

Rasulullah (s.a.) onlara dedi ki: Ben, bunun i~in peygamber 
olarak gonderilmedim. Ben, Allah katmdan bana verileni size getir
mek iizere geldim. Ben, gonderildigim risaleti size teblig ettim. Eger 
kabul ederseniz; bu, sizin diinya ve ahiretteki nasibinizdir. Eger red
dederseniz ben, Allah'm emrine sab1rla nza gosteririm. Ta ki benimle 
sizin araruzda hiikmiinii versin. Onlar dediler ki : Eger bu dedigi
mizi yapmazsan; kendini tut ve Rabbmdan bize senin soyledigini 
dogrulayan bir melek gondermesini iste de biz ona senin i~in mii
racaat edelim. Yine Rabbmdan iste de senin i~in bah~eler, ko§kler, 
altm ve gumii§ten hazineler yapsm ve senin, aramakta oldugunu san
digrmiz §eylere ihtiyacm kalmasm. <;iinkii sen, ~ar§I pazarda duruyor 
ve bizim. gibi ge(;im pe§inde ko§uyorsun. i§te o zaman senin Rabbm 
katmda bir mevkiin oldugunu, ustiinliigiin bulundugunu ogreniriz. 
~ayet iddia ettigin gibi bir raslli isen. 

Rasulullah (s.a.) onlara §6yle dedi : Ben, bunu yapacak degilim. 
Beri, Rabb1mdan boyle §eyler isteyecek birisi degilim. Ve ben bunun 
i~in size .. peygamber olarak gonderilmedim. Allah, beni miijdeci ve 
uyanc1 ·olarak g.onderdi. Size getirdigimi kabul ederseniz; bu, sizin 
diinya ve ahiretteki nasibinizdir. Eger reddederseniz; . ben, Allah'm 
emrine sabreder nza gosteririm. Ta ki benimle sizin aramzda hiik
miinii versin. 
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Onlar dediler ki : Oyleyse senin iddia ettigin gibi, Rabbm her 
§eyi yapmaya muktedir ise bize gogti 1nd1r. <;tinkti biz, bunu yapma
dlgm takdirde sana inanacak degiliz. 

Rasulullah (s.a.) onlara dedi ki : Bu Allah'a !it bir §eydir. !ster
se siz1n i~in oyle yapar. 

Onlar dediler ki : Rabbmm, bizim senlnle beraber oturacag1m1z1 
ve sana sormak istedlgimiz §eyi soracag1m1Z1, diledigimiz §eyleri iste
yecegimizi bilmesine, sana gellp bizim muracaat edecegimizi bildir
mesine ve bu konuda getirdigine inanmazsak bize ne yapacagm1 ha
ber vermesine gelince; duyduk ki buttin bunlan sana Yemame'de ken
disine Rahman denilen bir adam bildiriyormu§. Dogrusu, Allah'a an
dolsun ki biz, Rahman'a ebediyyen inanmay1z. Artlk ey Muhammed, 
senin bize beyan edecegin bir ozrun yok. Allah'a andolsun ki biz, se
nin bu yaptlklarma kar§lhk seni b1rakacak degiliz. Ya sen, bizi mah
vedeceksin, ya da biz, seni. Onlardan bir k1sm1 da dediler ki : Biz Al
lah'm k1zlan olan meleklere ibadet ederiz. Bir ba§ka grup da dedi ki : 
Allah'! melekleriyle beraber kar§1m1za getirmedik~e biz, sana iman 
etmeyiz. 

Onlar boyle deyince, Rasulullah (s.a) kalktl. Onunla beraber ha
lasl oglu Abdullah ibn Ebu Umeyye --k.i bu Abdtilmuttalib'in k1z1 Ati
ke'nin ogluydu- de kalktl ve §6yle dedi : Ey Muhammed, kavmin 
sana anlatacaklanm anlatt1, sen onlarm anlatbklanndan hi~ birini 
kabul etmedin. Sonra kendileri i~in senden baz1 §eyler istediler ki 
bunlar vesilesiyle Allah katmdaki makamm1 ogrensinler. Sen, bunu 
da yerine getirmedin. Sonra kendilerini korkuttugun azabm ~abucak 
gelmesini senden istediler. Allah'a andolsun ki sen, goge merdiven 
dayay1p da yukselmedik<;e ve ben de sen donunceye kadar bekleyip, 
sen beraberinde dort melekle birlikte soyledigine §ehadet eden yaYil
mi§ bir nusha ile birlikte gelmedikge sana ebediyyen iman etmem. 0 
melekler senin dedigine §ehadet etmelidirler. Allah'a yemin ederim, 
eger sen bunu yapml§ da olsan oyle samyorum ki ben, yine seni dog
rulayacak degilim. Sonra Hz. Peygamberin yamndan aynllp gitti. Ra
sulullah (s.a.) da onlann yamndan aynllp, huzun dolu olarak evine 
dondu. <;unku kavmi kendini c,:agird1g1 zaman, onlarm iman edecek
lerini ummu§tu. Fakat onlarm imandan uzakla§tlklanm gorunce esef
Iendi, kederlendi. 

Ziyad ibn Abdullah el-Bekkai, ibn ishak'tan bu rivayeti aym ~e
kilde nakleder. ibn ishak der ki: Bana bunu ilim ehlinden bir k1srm, 
Said ibn Cubeyr ve ikrime kamillyla Abdullah ibn Abbas'tan naklet
ti. Sonra da aym rivayeti zikreder. 
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~Allah TeaJa, bu kafirlerin toplanmi§ olduklan bu mecliste dogru 
yolu .bulmak i~in o §eyleri ger~ekten istemi§ olsalard1, onlarm istegi
ni kar§1lard1. N e var ki onlarm bu isteklerini s1rf kiifiir ve inad se
bebi olsun diye istediklerini ~ok iyi bUdigi i~in Rasuliine §oyle de
mi§tir : Dilersen onlarm istediklerini sana veririz, ama bundan sonra 
da kiifredecek olurlarsa; alemlerde hi~ bir kimseyi azablandirmadl
gimlZ bi~imde onlan azablandmnz. Ama dilersen onlar i~in tevbe ve 
rahmet •kap1s1 a~1llr. Hz. Peygamber; haytr, onlar i~in tevbe ve rah
met kapiSmm a~1lmasm1 dilerim, dedi. Nitekim 59. ayette Ab
dullah ibn Abbas ve Ziibeyr ibn Avvam'dan nakledilen hadis ge~
mi§ti. Furkan suresinde de §6yle buyurulur : «~oyle dediler : Bu ne 
bi~im peygamber ki yemek yiyor, sokaklarda geziyor? Ona beraberin
de bulunup uyaran bir melek indirilseydi ya. Yahut kendisine bir ha
zine verilseydi VS¥a beslenecegi bir bostam olsayd1 ya. Bu zalimler, 
mii'minlere; sizin uydugunuz sadece bi.iyiilenmi§ bir adamd1r, dedi
ler. Sana nas1l misaller getirdiklerine bir bak. Onlar sapm1§lard1r, 
yol bulamazlar. Dilerse sana bunlardan daha iyi olan, i~lerinden Ir
maklar akan cennetler verebilen ve k6§kler kurabilen Allah, yiicele
rin yiicesidir. Zaten onlar k1yamet saatlm da yalanlad1lar. 0 saatm 
gelecegini yalanlayanlara ~1lgm alevli bir ate§ hazirlami§IZdlr.» (Fur
kan, 7-11). 

«Sen bize yerden bir kaynak f1~k1rtmcaya kadar sana asia inan-

mayacagiz.» Ayet-i kerime'deki ( 'r t_~l .... ) kelimesi; akan goze de- . 
inektir. Onlar, Hicaz topragmda akan bir gaze istiyorlardL Ger~i bu, 
Allah i~in pek kolaydL Dilerse onu yapar ve onlarm istediklerinin hep
sine cevab verirdi. Ama Allah, buna ragmen onlann dogru yola don
meyeceklerini biliyordu. Nitekim Allah Teala bu gibiler hakkmda §Ciy
le buyurmaktad1r: «Dogrusu, iizerlerine Rabbmm sozii hak olanlar 
inanmazlar. Onlara her tiirlii ayet gelse bile. Elem verici azab1 goriin
ceye kadar.» (Yunus, 96-97). Bir ba§ka ayet-i celile'de ise §Oyle buy
rulur: «Eger Biz, onlara ger~ekten melekleri indirseydik, oliiler ken
dileriyle konu§Saydl ve her §eyi kar§Ilarma toplasayd1k, All'ah dile
medikge onlar yine de inanacak degillerdi. Fakat onlarm \!Ogu bunu 
bilmezler.» (En'am, 111) 

«Yahut iddia ettigin gibi gogti tizerimize parga parga dti§tiresin.» 
Sen bize k1yamet gtinti gogtin pargalamp dti§ecegini soyltiyorsun. Et
rafa yayilacagim bildirerek tehdid ediyorsun. Oyleyse bunu diinyada 
acele olarak yap ve par~a parga gogti tizerimize indir. Bu ifade onla
nn: <<Ey Allah'1m1z; eger bu, gergekten Senin katmdan ise bize gok
ten ta§ yagd1r.» (Enfal, 32) kavli gibidir. ~uayb Aleyhisselam'm kav-
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mi de ondan aym §eyleri istemi§ ve demi§lerdi ki : <<Eger dogrulardan 
isen bizim uzerimize gokten bir parc;:a indir.» (~uar~. 187). Bunun uze
rine Allah Te~l~ onlar1, gOlgelik gunun az~b1yla cez~land1rm1§tl. Dog
rusu o gunun az~b1, pek buyuktu. Alemlere rahmet olarak gonderilen 
tevbe peygamberine gelince; o, bunlann bekletilmesini ve kendilerine 
sUre tanmmasm1 istemi§tir. Belki Allah, onlarm soyundan Allah'a 
ibadet edip §irk ko§mayan bir nesil ~1kanr diye. Gerc;:ekten de boyle 
olmu~tur. Qunku yukanda ad1 gec;:en o ki§ilerden bir k1sm1 daha son
ra musluman olmu§ ve isl~m'da guzel mertebelere ermi§lerdir. Hatt~ 
Hz. Peygambere o son sozu soyleyen Abdullah ibn Ebu Umeyye tam~
men teslim olarak isl~m'a girmi§, Allah Azze ve Celle'ye donmu§tiir. 

«Yahut da altundan bir evin olsun.>> Abdullah ibn AbbM, Muca
hid ve Kat~de, burada ge~en (- ...;,;;- j _) kelimesinin; altun anlamma 
geldigini soylerler. Hatt~ Abdullah ibn Mes'ud'un riv~yetinde bu ~yet 
§U §ekilde okunur : 

«Veya gage yukselesin. Biz sana bak1p dururken bir merdivenle 
gage ~1kasm:n 

<<Oradan bize okuyacag1m1z bir kitab indirinceye kadar senin ytik
selmene de inanmayacag1z.» Onlar her birine tek tek yaz1ll bulunan 
sayfalar indirilmesini istiyorlardL Bu; Allah'tan falan oglu falana 
gonderilmi§ bir kitaqd1r, denilmesini istiyorlardL Boylece bu sayfala
rm, sabahleyin ba§kalarmm yanma konulmu§ olmasm1 arzu ediyor
lardl. Mtic~hid boyle tefsir eder. 

«De ki : tenzih ederim Rabbnm. Ben peygamber olarak gonderil
mi§ bir be§erden ba§kas1 degilim.» Huzurunda herhangi bir ki§inin Al
lah'm saltanat ve melekutuyla ilgili bir konuda bir fikir one surme
sinden Allah yuce ve mtinezzehtir. 0, diledigini yerine getirendir. is
terse sizin istediginize kar§Illk verir. isterse size hie; bir cevab vermez. 
Ben, ancak Allah tarafmdan size gonderilmi§ bir el~iyim. Rabb1mm 
emirlerini size teblig eder ve ogut veririm. Dogrusu ben, bunu yaptlm. 
Sizin istediginiz hustista durumunuz Allah'a kalmi§tlr. Ahmed ibn 
Hanbel der ki: Bi~ Ali ibn ishak ... Ebu Um~me'den nakletti ki; Ra
sulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Rabbll!l Azze ve Celie bana Mek
ke'deki Bath~'y1 altun yapmaYl soyledi de ben; haYir ey Rabb1m, bir 
gun ac;, bir gun tok kalmm, dedim. - -veya Hz. Peygamber buna ben-
zer bir if~de kulland1- Ac;: kald1~m zaman Sana yalvanr ve Seni zik
rederim. · Dogdugum gun Sana hamdeder, §Ukrederini. Bu hadisi, Tir
mizi Ztihd b~bmda Stiveyd ibn Na.sr kanallyla Ebu Um~me'deh nak
leder ve bu hadisin hasen oldugunu sayler. AJ:?-cak r~viler arasmda yer 
alan Ali ibn Yezid hadiste zaYif kabul edilmi§tir. 
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94 - Onlara hidayet geldigi .zaman insanlan inan
maktan ahkoyan, sadece: Allah, peygamber olarak bir 
be~eri mi gondermi~tir? demeleridir. 

95 - De ki : Eger yeryuzunde yerle~mi~ dol~an me
lekler olsayd1, Biz anca~ onlara peygamber olarak gok
ten bir melek indirirdik. 

Allah Teala buyuruyor ki : insanlarm \!Ogunun 1man edip pey
gambere tabi olmaktan allkoyan §ey, onlarm bir peygamberin el\!i 
olarak gonderilmesine hayret etmeleridir. Nitekim bu hususu Yunus 
suresinde de §6yle ifade buyuruyor : «iglerinden bir adama : insanla
n uyar ve iman edenlere Rablan katmda yiiksek bir makam oldugu
nu miijdele, diye vahyetmemiz insanlarm tuhafma m1 gitti ki kafir
ler: Bu, apa~1k bir biiyiidiir, dediler.» (Yunus, 2). Tegabun suresinde 
ise §6yle buyurmaktadir : «Bu, kendilerine peygamberleri belgelerle 
geldiginde, bizi dogru yola bir insan m1 eri§tirecek? diyerek inkar edip 
ger\!ege yiiz \!evirmelerinden otiiriidiir. Allah hig bir §eye muhta\! ol
madigrm ortaya koymu~tur. Allah; Gani'dir, Hamid'dir.)) (Tegabiin, 
6). Firavun ve erkanmm dilinden de §6yle buyurur : «Bizim gibi iki 
insana rm inanacakrm§IZ. Halbuki o ikisinin kavmi de bize kulluk 
edenlerdir.)) (Mii'minun, 47) . Diger iimmetler de peygamberlerine bOy
le demi§lerdi: «Siz de bizim gibi sadece birer insansm1z. Siz, bizi ata
lanmiZin tapmdl~ §eylerden dondiirmek istiyorsunuz. Oyleyse bize 
a91k bir delil getirin.» (ibrahim, 10). Bu konuda pek \!Ok ayet-i keri
me vard1r. 

Sonra Allah. Teala kullarma lutfunu ve rahmetini hatlrlatarak 
onlan uyanyor ve kendilerine kendi cinslerinden bir peygamber gon
derdigini boylece ondan ogrenip bu peygamberin kendilerine ogretmP-
sini saglad1gm1 ve bu §ekilde Allah'm kitabma ve soziine muhatab al
ma imkaruna erdiklerini bildiriyor. ~ayet Allah insanlara meleklerden 
bir e~gi gondermi§ olsayd1, onunla kar§Il~maya ve ondan ge§itli bilgi-

' ler almaya giig yetire'mezlerdi. Nitekim Allah Teala bu anlamda diger 
ayetlerde §Oyle b~yurur : «Allah, mii'minlere lutfetmi§ de kendilerine 
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i~lerinden bir elci gondermi§tir.u (Al-i imra.n, 164), «Size kendinizden 
bir peygamber gelmi§tir.u (Tevbe, 128), <eNitekim size i~inizden, lyet
lerimizi okuyan, sizi tezkiye eden kitlb1 ve hikmeti o~reten ve bilme
di~iniz §eyleri bildiren bir peygamber gonderdik. Oyleyse siz Beni zik
redin ki, Ben de sizi anay1m. Bir de bana §Ukredin, nankorluk etme
yin. (Bakara, 151-152). Yine aym §ekilde burada da : ((E~er veryuzO.n
de yerle§ml§ dola§an melekler olsayd1, Biz ancak onlara peygamber 
olarak gokten bir melek indirirdik.)) buyuruyor. Mldem ki siz be§er 
cinsindensiniz; oyleyse kat1m1zdan bir lutuf ve rahmet eseri olarak si
ze de kendi cinsinizden bir peygamber gondermi§ bulunuyoruz. 

96 - De ki: Sahid olarak benim ve sizin aran1zda Al
lah yeter. Muhakkak ki 0, kullan ic;in Habir'dir, Basir'
dir. 

Allah Teala Nebiyyi zi§amna; kavmine kar§I getirdiklerinin dog
ruluguna bir delil olmak iizere Allah'm kendisine ve onlara §ahid ol
dugunu soyleme.sini bildiriyor. Allah; benim size getirdigimi bilendir. 
Eger ben, yalan soyliiyorsam 0, benden en ag1r bi~imde intikammi 
ahr. Nitekim Hakka suresinde de §6yle buyurmaktadi.r: «Eger o, Bize 
kar§I buna baz1 sozler katmi§ olsayd1; Biz onu kuvvetle yakalard1k, 
wnra onun §ah damanm kopanrd1k.ll (Hakka, 44-46). 

«MUhakkak ki 0, kullan i~in Habir'dir, Basir'dir.)) Kullanndan ki
min ihsana, hidayete ve ilhama miistehak oldugunu; kimln §akavete 
dalalete ve sap1khga lay1k oldugunu en iyi 0 bilir. Bunun i~in de §OY
le buyurmu§tur : 

97. -. Allah, kimi hidayete erdirirse; o, hida.yete er
mi~tir. Kimi de dala.lete du~un1rse; O'ndan ba~ka onlar 
ic;in dostlar bulamazs1n. Biz. onlan k1yamet guou korler. 
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dilsizler ve sagrrlar olarak yuzustu ha1:1redecegiz. Yurtla
n cehennemdir. 0 ne zaman sonmeye ytiz tutsa, hemen 
alevini artlnnz. 

Ger~ek Hidayet 

Allah Teala; mahhlkatma tasarrufunu ve oruar i.izerinde hukmu
ni.in ge~erli oldugunu haber vererek, hi~ bir kimsenin htikumlerinden 
dolay1 Allah'1 sorguya ~ekemeyecegini ve O'nun kimi dilerse hidayete 
gottirecegini ve hidayete goturdtiklerini de sap1tacak ba§ka kimse bu
lunmadigmi bildiriyor. Mtiteakiben de : «Kimi de dalalete dti§tirtirse; 
O'ndan ba§ka onlar i~in dostlar bulamazsm.» buyuruyor. Bir ba§ka 
ayette de §byle buyrulur : ((Allah, kimi hidayete erdirirse; o, dogru yo
lu bulmu§tur. Kimi de saptmrsa; sen, onun i~in yol g6sterici bir dost 
bulamazsm.» (Kehf, 17). 

«Biz, onlan k1yamet gtinti korler, dilsizler ve sag1rlar olarak yuz
tistu ha§redecegiz.» 

imam Ahmet ibn Hanbel der ki: Bize ibn Numeyr ... Nufeyl'den 
naklen der ki : Enes ibn Malik'in &6yle dedigini duydum : 

Birisi ey Allah'm RasulU, kafir klyamet gtinti yuztistti nas1l ha§ro
lunur? dedi. Rasulullah buyurdu ki: Dunyada iken onu ayaklan tis
tu ytiruten, k1yamet gtinti ytiztistti yurtitmeye kadir olmaz m1? Bu 
hadisi Buhari ve Muslim Sahih'lerinde naklederler. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Yezid ... Huzeyfe Ibn Esid'
den nakletti ki; o, §Oyle demi§ : Ebu Zerr el-Chfari kalkb ve §6yle dedi : 
Ey G1far ogullan, soyleyin ama sozunuzden caymaym. <;unku dogru 
soyleyen ve dogrulanmi§ alan peygamber bana §6yle dedi : insanlar 
iig topluluk halinde ha§rolunacak. Bir topluluk binitlidirler, giyimli
dirler ve .doyumludurlar. Bir topluluk yururler ve ko§arlar. Bir toplu
lugu da melekler, yuzleri tistu surukleyip cehenneme gottirurler. Bir 
ki§i dedi ki: ikisini anlad1k. Ya yuruyup ko§anlar ne oluyor? Hz. Pey
gamber buyurdu ki : Allah Teala bele bir afet verir de, bel diye bir 
uzuv ·kalmaz. Oyle ki ki§inin goz ahc1 bir bah~esi bulunur, onu ,yor
gun bir deveye verir de o buna gu~ yetiremez. 

<rKorler» gormezler, <ldilsizler» konu~amazlar, ((sag1rlar» i§itemez-
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ler. Bu durum onlara ceza olarak birbirinden farkh hallerde mevcud 
olabilir. Onlar bu dtinyada hakka kar§l kor, sag1r ve dilsiz olduklan 
i~in, mah§er yerine de ceza olarak en c;ok muhta~ olduklan bir §ekil
le gelirler. <<Yurtlan cehennemdir.» Onlann dti§tip yuvarlamp vara
caklan yer cehennemdir. «0 ne zaman sonmeye ytiz tutsa, hemen ale-
vini artmnz.)) Ibn Abbas bu ayetteki ( ~ ) kelimesine dursa an
lammi vermi§tir. Mticahid ise, sonse an!amm1 verir. Allah Teala'mn 
buyurdugu gibi ((Tadm, size azabdan ba§ka bir §eyi art1rmay1z.)) (Ne
be', 30). 

98 - Bu, onlann cezas1d1r. Cunku onlar, ayetlerimi
ze kufrettiler ve: Ke:nllk, ufalanrm~ toprak oldugumuz
dan sonra m1, biz mi yeniden bir yaratili~la diriltilecegiz? 
dediler. 

99 - Gormezler mi ki; gokleri ve yeri yaratm1~ olan 
Allah, onlann benzerlerini de yaratmaya kadir'dir. Onlar 
ic;in ~iiphe olmayan bir ecel kllmi§tlr. Buna ragmen za
limler kiifiirden ba§ka bir §eyde diretmediler. 

Gokleri ve Yeri Yaratan Onlan Yaratamaz nu? 

Allah Teala buyuruyor ki : Onlan ki:irler, sag1rlar ve dilsizler ola
rak ha§retmekle verdigimiz bu ceza, kendilerinin mtistehak olduklan 
bir cezadlr. Ctinkti onlar ((Ayetlerimize ktifrettiler.n Delillerimizi, huc
cetlerlmizi inkar ettiler. 6ldtikten sonra dirUmenin vuku bulu§unu 
uzak sayd1lar ve: <<Kemik, ufalanml§ toprak oldugumuzdan sonra m1, 

biz mi yeniJen bir yaratlh§la diriltilecegiz?), dediler. Biz ~tirtiytip, mah
volup, ayn§lp gittikten ve topraga kan§tiktan sonra m1, ikinci kez tek
rar d1riltilecegiz? Allah Teala onlann aleyhinde delil getirerek buna 
gtictintin yettigine dikkatlerini ~ekmekte ve kendisinin goklerin ve ye
rin yaratam oldugunu, binaenaleyh onlan yeniden hay~ta di:indtirme-
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ye giicunun rahathkla yetecegini bildiriyor. ~itekim ba§ka ayetlerde 
de ·§oyle buyuruyor : ((Muhakkak ki gtiklerin ve yerin yaratlh§I, insan
larm yaratllmasmdan daha biiyiiktiir.» (Gafir, 57) Ahkaf suresinde 
ise §6yle buyuruyor: w.)nlar, gormezler mi ki gtikleri ve yeri yaratlp 
onu yaratmaktan yorulmayan AJlah, oliileri diriltmeye de kadirdir. 
Evet muhakkak ki 0, her §eye kadir'dir.» (Ahkaf, 33) Yasin suresinde 
ise §tiyle buyuruyor : «GOkleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratma
ya kadir degil midir? Evet, O'dur en c;:ok yaratan, bilen. Muhakkak ki 
O'nun emri bir §eyi murad ettigi zaman, ona; ol, demektir. 0 da olu
verir. Her §eyin miilkii elinde clan Allah'1 tesbih ederiz ve O'na don
diiriiliirler.» (Yasin, 81-83) Burada :i..<;e : <<Gtirmezler mi ki; gokleri ve 
yeri yaratml§ olan Allah, onlarm benzerlerini de yaratmaya kadir'dir.» 
buyuruyor. Yani k1yamet giinii onlann bedenlerini yeniden iade edip 
bir ba§ka dogu§'la onlan var eder ve ilk olduklan gibi meydana getirir. 

wOnlar ic;:in §iiphe olmayan bir ecel k1lm1§tlr.» Onlarm kabirlerin
den kaldmllp yeniden hayata dondiiriilmeleri ic;:in, belirli bir sure ve 
mutlaka . gec;:mesi gereken bir miiddet halketmi§tir. Nitekim Allah Te
ala Hud suresinde de §tiyle buyurur : ((Biz, o giinii ancak belirli bir sii
reye kadar erteleriz.» (Hud, 104). 

<tBuna ragmen zalimler kiifiirden ba§ka bir §eyde diretmediler.>> 
Aleyhlerinde bunca huccet olmasma ragmen onlar, batllda ve saplk
hklarmda devam edip gittiler. 

i Z A H I -----'--

Ha§r konusunda Seyyid Hiiseyn el-Cisr diyor ki : 
Allah, ruhlan esir gibi latif bir maddenin atomlarmdan oyle bir 

tertib ve §ekilde yaratmi§ olabilir ki, ruhlar bu sayede dinin delillerin
den anla§Ilan pek c;:o.k hususiyetleri tamamen kazamr. 

Mesela : Ruhlar bizzat diridir. Binaenaleyh bedene girmeden on
ce ve bedenden aynld1ktan sonra onlarda yine de hayat bulunabilir. 
Yine ruhlar idrak sahibidir. (Gerc;:i duyulan kaybolan ruh, hususi §ey
leri kavrarnaktan geri kallr, ama umumi §eyleri kavramasma hie;: bir 
zarar gelmez.) Girdikleri cisimlere hayat, idrak ve hayatla ilgili diger 
s1fatlan kazandmrlar. (M1knat1s da bOyle degil midir? <;elige siiriiliin
ce demiri c;:ekme hususiyetini ona da kazandmr.) Bununla beraber 
onlar pek Iatif olup hissedilemezler. 

Allah, atomlardan pek kiic;:iik birtak1m zerreler daha yaratti ki, 
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ruhun ilgisi sebebiyle hayat ve hayatm hususiyetlerini kazanmaya 
onlarda tam bir kabiliyet bulunuyor ve mikroskobik maddelerin un
surlan gibi onlarda insan uzuvlan yaratlld1. i§te insanm amlan as1l 
kiSimlan bunlardan ibarettir. Daha sonra insan bedenini yaratarak in
sanhk zerresini fazlahk kisimlan olan bu viicudun hususi bir yerine 
yerle§tirdi ki bu yerin kalbden ibaret olmas1 en yakm bir ihtimaldir. 

(Fizyoloji alimlerinin, hayat merkezinin kalb olmasm1 gerektiren 
gorii§lerine dair ibareleri yakmda nakledilecektir.) 

Bunun arkasmdan da Hz. Adem'in biitiin ziirriyetlerini zerreler
den ibaret olduklan halde Hz. Adem'in bedeninin s1rt k1Smma topla
dL Bunu acaib gormeye hakk1m1z yoktur. Milyonlarca zerreleri o be
denin igine almasma imkan vard1r. 

Madem ki bir damla su, yeryiiziindeki insan kalbleri rniktarmca 
mikroskobik maddeleri igine ahyor. Hz. Adem'in s1rtmm biitiin zerre
leri igine almasma ne engel gosterilebilir? 

Daha sonra Hz. Adem'in viicudunun igindeki miibarek zerresine 
mukaddes ruhunu girdirdi ki Kur'an'da <<Ve taraf1mdan ona ruh ver
dim.)l (H1cr, 29, Sad, 72) ayetiyle bu hususa i§aret edilmi§tir. Hz. 
Adem'in ruhunun Allah'a nisbet edilmesi, §eref ve biiyiikliigiinii an
latmak igin oldugu gibi, onun e§Siz yaratlh§I ve hakikatmm mahiye
tinin bilinmesinin de Allah'a mahsus olduguna i§aret edilmektedir. 

Ruh o zerreye girince, zerrenin kazand1g1 hayat biitiin bedeninin 
k1S1mlanna gegti. Qiinkii beden bu kabiliyete tamamen sahibti. Bir 
miiddet sonra da Ademogullarmm biitiin zerrelerini babalanmn arka
smdan g1kanp ruhlarm1 kendilerine verdi ve onlar hayat ve idrak ka
zandilar. Binaen-aleyh hitab ve soz alma hiikmii yiiriitiildii. Tamam
landiktan sonra da bu ilgi kesilerek onlar g1ktlklan ha va delikleri va
Sltasiyla yine Hz. Adem'in s1rtma dondiiriildiiler. 

Zerrelerin bu §ekilde hava deliklerinden girip g1kmas1 da uzak bir 
ihtimal degildir. viinkii hastallk yapan hayvanlar (rnikroplar) daima 
bedenlere bu yolla girip g1k1yor. 

Daha sonra bu zerreler, Hz. Havva'nm rahmine giren Hz. Adem'in 
menisi vasitasiyla oraya gegmeye ba§ladl. Kadmm yumurtahgmdan 
aynlan tohumlara bu zerreler girdikge o tohumlarla meni SlVISmdan 
bedenler meydana gelip, bOylece belli merhalelerden gegerek o beden
ler insan bedeni §eklini ahyor. Her beden belli bir s1mra ula§mca; Al
lah'm gonderdigi ruh, zerresine girip gerek zerreye ve gerek bedene 
hayat ve hareket veriliyor. 

ilk once gegen zerre ile beraber onun gocuklan olacak insan ferd
lerinin zerreleri de ana rahmine gegmi§ ve dogumdan sonra bu zerre
ler onun nesil maddelerinde toplanml§tlr. 
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Daima boyle 9ocuktan 9ocuga gec;:i§ oluyor ki, Peygarnber efendi
miz hakkmda nazi! olan ((Secde edenler (narnaz k1lanlar) ic;:inde dola§
mam da .. . )) (~uara, 219) a yeti bu hakikate de i§aret etmektedir. <;un
kii manas1 : Ey sevgili peygamberim, Rabbm seni ilk yaratih§mdan be
ri temiz babalardan temiz rahimlere ge9i§in s1rasmda da gormekte icll, 
demektir. 

Her insamn mahiyet ve hiiviyyeti, i§te bu zerre ile ruhunun top
larnmdan ibarettir. Bu zerre de miisliimanlann kabul ettikleri as1l ki
Slmlardan ibaret olup, insamn omrii miiddetince devam ettigi gibi 
oliimiin gelmesiyle kendisinden aynlan, ruhun geri gelmesiyle kiya
met giiniinde hayat1 tekrar verilecek alan da yine budur. insamn be
deni, gidip gelen ve artlk eksUen fazlahk kiSimlarmdan ibarettir. 

~u halde. Allah, bir insamn olmesini isteyince as1l klsimlardan iba
ret bulunan zerre~inden n1hunu ay1rarak, gerek ondan ve gerek faz
lallk k1s1mlan alan bedenden hayatl uzakla§tmr da ikisine birden cHum 
gelir. Boylece beden bozulmaya ba§layarak aynhr ve diger terkiblere 
kan§Irsa da zerre hi9 bozulmayarak saklamr. Nitekim altm atomlan, 
toprak ic;:inde bozulup c;:iiriimeden saklamyor. Ba§ka bir hayvanm biin
yesine girse de ancak fazlahk kisimlan olan bedeninin terkibine gire
bilecek degil mi? Hayvamn as1l klSimlarmdan olan ba§ka bir zerreye 
giremez. Bedene girince de bir miiddet orada bozulmadan korunarak 
durur, sonra oliimiin gelmesiyle o beden dagllmca ona girmi§ alan o 
zerre yine toprak ic;:inde saklanml§ olabilir. 

K1sacas1 oliimiin gelmesiyle zerrenin girdigi durum, n1hun aynl
masiyla bedenin bozulmasmdan ibaret kallyor. Zerrenin kendisine hi9 
bir §ey olmuyor. ~u halde Allah, onu diriltmek isteyerek ruhu tekrar 
veriverince hayat durumu, biitiin hususiyetleriyle beraber geri gele
cektir. Bedenin bozulmasmm buna engel olacag1 yoktur. (Hususi ter
kib, hayat i9in normal bir §art olup, hayatm ana bagll bulunmad1g1 
kelam kitablanmizda etrafllca isbatlanmi§tlr.) 

Oliimden sonra tekrar dirilmeden once, olacaklanm dini delille
rin haber verdigi berzah durumlan, mesela: Kabirde soru sorulmas1, 
nimet ve azab verilmek gibi §eyler hakkmda akla gelen §iipheler de 
bu incelemelerimizle tamamen ortadan kalkm1§ olur. Bir derece daha 

· a~1klayahm : 
111m ve hikmet sahibi olan yiice YaratlCI, yaratlklan ahiret ale

mine sevkedip, niyet ve amellerine gore onlara ceza ve mtikatat ver
mek isteyince hemen fazlallk klsimlan saYJlan insan zerrelerinin §e
killerini yaratlp, o zerreleri bu bedenlere girdirdikten sonra ruhlan il
gileridirmesiyle zerreler ve bedenler hayat kazamr. Boylece insan nevi 
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diinya aleminde olduklan gibi, ahiret yarahh§I ile dirilip ayaga kal
kar. 

Aynilige yaramak ve zerrelerin aym zerreler olup degi§memesin
den ibaret olmak sebebiyle fazlahk kiSimlan oliimden onceki kisimlar
dan ba§ka da olsa bir mahzuru yoktur. 

insan hakkmda a9Ikladig1m1z bu bedenlerin toplanmas1 durumu 
kavrayanlar hakkmda da uygulanabilir. 

Biz, alemlerin Rabbi ve hakimlerin Hakim'i alan Allah'm ilminin 
geni§ligi ve kudretinin yiiceligi ile beraber, bU Sifatlarm alemde gorii
len e§siz eserlerini dii§iindiigi.imiizde; amlan konularm hi~ birinde ak
la uzak goriiliip tereddiid edilmesine sebep olacak bir §ey goremeyiz. 

Bedenleri bir araya toplama i§ini ger~ekle§tirmek i9in Allah di
lerse atomlann birle§ip aynlmasma ve yaratllmasma yarayacak birta
klm kanunlar koyar. Yine dilerse hi9 bir kanun aracihgi olmadan bu 
durumu ger~ekle§tirir. 

Ey maddeciler, mikroskop vasitasiyla ke§fetmekte oldugunuz kii
~iik hayvanc1klar hakkmda incelemelerinizi, onlann bir damla suda 
fevkalade ~oklukta bulunmalan ile beraber hayat, hareket ve ya§ama 
htisuslarmdaki idrak ve kendilerine zararll olacak hallerden korunma 
gibi acayib s1fatlara sahip olmalanm dikkat nazanna al,arak, insan 
zerrelerinin hayatla onun hususiyetlerine elveri§li bir yer ve ruhlarm 
da amlan vasif ve hususiyetlere sahib olabildigini dii§iiniiverseniz im
kansizhk degil, hi~ bir acaib taraf bile bulamayacagmiza tamamen 
eminiz. 

Yine insan bedeninde hava deliklerinin pek ~ok oldugunu, hatta 
kendi sozlerinize gore bir kan§ karede 4.000.000 kadar hava deligi bu
lunmakta oldugunu dii§iinecek olsamz, insan zerrelerini Hz. Adem'in 
sirtmdan ~Ikip da yine oraya dondiiriilebilecegini inkara bir yol bula
mazsmlz, zannederiz. 

Bu hususlan akhmza bir derece daha yakla'§hracak delil ve se
bepler gerekli ise hastallk yapan hayvanlarm, mesela: Malarya (sit
rna) nm baz1 bedenlere girip de oradan ba§ka bedenlere ge~ip kan 
dola§Immda hareket ettigini ve t1p Uminizde bahsetmekte oldugunuz 
bu tiirlii hakikatlarm benzerlerini dii§iiniiveriniz. 

Mesela: Erkeklerin tenasiil maddelerinden aynlarak di§i tohum
lan a§llayan meni SlVIlannda mikroskopla goriilebilen pek kii~iik hay
vanciklar vard1r ki, bunlardan bir tanesinin boyu; bir k1ratm (2,5 em. 
nin) 500 ve bazan 600 de biri miktan (0,05 mm.) ve yalmz ba§mm 
uzunlugu 5.000 veya 6.000 de bir k1rat (0,005 mm.) miktan olabilir. 
Bununla beraber bu canhlar, kuyruklanm hareket ettirerek meni Sl-
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viSmda kumlday1p ba§lan turlu yonlere donuyor. Hareketleri de mii.s
takil olarak o s1v1mn tabii yogunluklan degi§memek §artlyla devam 
etmekte ve dl§ durumlarla ilgisi olmad1g1 isbat edilmektedir. 

Kadm vucudunun ic;inde bu hareket yedi veya sekiz gun, dl§m
da yirmi dart saat kadar devam edebilir. On uc; dakika.da bir k1rat 
(25 mm.) yol alabildigini baz1 bilginler ac;Iklami§lardir. Bunlar he
men hemen butun canhlarm meni sivilannda bulunur ve di§i yumur
talara dokunmalan dallenme ic;in zorunludur. 

Flzyoloji kitaplarmda hep bOyle yaz1hd1r. ~u halde bu canhla
ra Allah, kendilerinden daha kuc;uk bulunan Ademogullarmm zerre
lerini ta§1tlr da, bu canhlar onlar1 meni S1v1smda ate bert gaturup 
ana yumurtahgmdan aynlan yumurtalara b1rakmak i§ine yaraya
bilir. 

Baylece dollenme olunca, di§i yumurta geli§erek fazlahk kisimla
rmdan ibaret olan insan vucudu te§ekkiil etmeye ba§lar. Bu durum
da insan, hakikatta kendisine ruhun girmesi ve hayatm gelmesi ile 
Have edilen bedeni de hayat yeri edinen §eyden, yani bu meni can
hlanrun ta§Iytp di§i yumurtasma ula§tlrdiklan zerrelerden ibaret 
olur. 

Bu zerre ile beraber ondan meydana gelen insanm dogacak zur
riyeti sayiSmca birtak1m zerreler daha onun yumurtasma girip, or
taya c;1kan bedende yerle§irler. Sonradan onun menisiyle c;ocuklarm 
bedenlerini meydana getirmeye sebep olacak yumurtalara gec;meye 
ba§larlar. 

Ogullarm ogullarmda da durum bu l}ekilde devam edip gitmek
tedir. I§te· ak1l ile dinin elveri§li bulundukl'an bu tureme durumu dik
kat nazanha almmca, pek c;ok ak1l sahiblerinin ve islam alimleri 
nin it'tifakla kabul ettiklerine gore; insarun, hakikatta babasmdan 
ana rahmine gec;mekte oldugu anla§Ihyor, Halbuki siz, bu hakikatm 
aksini kabul ederek: !nsan, anasmm yumurtalanndan meydana gellr 
ve babasmm menisi s1rf dollenme i~in gereklidlr, diyorsunuz. <;iinkti 
slz yalmz. insan. viict1duna bak1p da ondan ba§ka bir ·§ey anlayama
<il~mzdan bu iddi!ya mecbt1r oldunuz. Bedenin otesine gecebilenler 
ise: !nsan, babasmdan ayrthp, anasmdan yalmz beden meydana ge
lir, derler. ·Ak1l s!hiplerinin c;ogunlqgu bu hu.c:;t1su kavrad1~ gibi her 
babanm tabiatmda c;ocuklanna sevgi ve §efkat bulunmas1 da bu ga-
tu§u kuvvetlendirir. · 

Fizyoloji alimleri arasmda kalbin duzenli hareket etmesinin se
bebini belirtmek hust1sunda ihtilat ~Ikml§. ileri siiriilen birtaklm bo§ 
sebepleri anceden kabul edenler bulunmu§Sa da, sonradan onlann 
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hepsi c;iiriitiilerek bu hareketin sebebinin yine kalbin kendisinde bu
lunan bir hakikattan ibaret oldugu anla§Ilmi§. Bunu belirtmek iste
yenler, \kalbdeki sinir diigiimlerini boyle bir §eyin sebebi olmaga pek 
uygun gordiikleri ic;in, bu diizenli hareketin gerc;ek merkezlerinin; 
bu sinir diigiimlerinden ibaret olmas1 hususunu aralannda kararla§
tlrmi§lar. ~u kadar var ki, bunlarm te'sirlerinin diizenli ve kesik ke
sik olup da devamh olmad1gma dair §imdiye kadar bir sebep bulu
namami§tlr. Aynca pek <;ok deneylerle isbatlandigi gibi, kalb kas1lma.:. 
larmdan dogan itici kuvvetin yalmz ba§ma kan dola§lmmda kati ol
dugu, bu alimler arasu!da incelemelerle ugra§anlarca iyi bilinmek
tedir. 

i§te bOylece ilmi ve fenni incelemelerin ozeti goz oniine getirilin
ce, az bir dii§iinme ile; insan zerresinin merkezi, insan viicudundan 
kalb olup, ruhun oraya girmesiyle zerreye hayat verdigi ve ka.lbin 
hareketi ondan meydana gelerek kan dola§Imimn dogdugu, sonra be
denin diger kiSimlanna da hayatm gec;tigi, normal akll sahiplerinin 
kabul edecegi bir §ey oldugu anla§Ihr. 

Zerrenin ve ruhun son derece kii<;iikliigii, bedenin hayatma, sinir 
ve kaslara mahsus hareketlere yetecek te'sirlere ana kaynak olabil
melerine engel degildir. <;iinkii kii<;iik bir c;ocugun hareket ettirebile
cegi pek kii<;iik ve hafif birtak1m aletler goriiyoruz ki, onlan hareket 
ettirmekle biiyiik biiyiik aletler doniiyor ve bu sayede biiyiik bir kuv
vete bagh ve muhtac; bulunan acayib fiil ve eserler pek kolayhkla 
gerc;ekle§iyor. 

insafa geliniz! Aciz bir insamn icad ettigi fabrikalarm ve te'sis
lerin en az bir kuvvetle meydana gelen harika derecesine yakm eser
leri goriilmekte iken, e§siz yaratlklanm ak11lara hayret ve korku vere
cek acayib §ekillerde tertib ve terkib eden hikmet sahibi, ezeli Yara
t1c1mn yiice yaratmasmm, dii§iiniilenin c;ok iistiinde olacagmdan §iip-
ne etmek lay1k m1d1r? · 

Soziin k1sas1, insan, aslmda kalbe giren e§siz bir ilahi zerredir ki, 
ruhun ilgisiyle once kendisi hayat kazamr, sonra. da beden! ... 

Beden ise insamn hakikatmm di§mda olup, §U yarat1klar alemin
de birtaklm i§ler yapmak ve olgunla§mak i<;in yaratllml§ bir aletten 
ibarettir. 

insan hakkmda peygamberlerin teblig ettikleri ahiret i§leri ve 
diinya teklifleri, i§te hep kendisine giren ruhla beraber <<zerre)) ad1 ve
rilen bu sabit ve degi§mez hakikate yonelmektedir. 

Bu ac_;1k sozlerimizden akll ve anlayl§ sahiblerine aydmlanm1§ olu
yor ki, dinimizde a<;lklandlgma gore insan ferdlerinin berzah alemin-
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de hayat ve idrakleri devam ederek soru, cevab, nimet ve cezarun ger
~,;ekle§mesi; sonra tekrar dirilme ve bir araya toplanma gibi hallerin 
meydana gelmesi; tabiat ilimlerinin ger~eklerine hi~ de aykm de~il, 
zann ve §iipheler ise dii§iinme alaruna yakm olanlarca tamamen bo
zuktur. 

Eger derseniz ki; «Biz islam dininde, insan viicudunun kendisi
nin ve hatta tekrar yaratilmas1 en uzak ihtimal gorillen beden k1s1m
larmm da tekrar yaratllacagm1 ifade eden birtak1m deliller buluyo
ruz. Mesela; «Bu kemikleri kim diriltir, onlar giiriiyiip dagllmi§ken?» 
sorusuna cevab olarak nazi! olan (( (Ey Rasuliim), de ki : Onlan ilk de
fa yaratan diriltir.» (Yasin, 78, 79) ayeti, c;iiriimii'§ insan kemiklerinin 
de tekrar yarat1hp diriltilecegine i§aret ediyor. 

Bu durumda sizin oliimden sonra tekrar yaratlllp diriltilmeye dair 
soylediginiz ma'kul izah §ekli, bu delillere uygun dii§ebilir mi? 

Cevab olarak deriz ki : Evet, izah1m1z bu delillere de uygundur. 
Aralannda hi~ bir aykm taraf yoktur. Qiinkii onun geregine gore 
oliimden sonra tekrar yaratlhp diriltilmenin insan zerrelerinden iba
ret olan as1l k1s1mlara yukanda a~akland1g1 §ekilde ilgisi bulundugu 
gibi fazlahk k1s1mlarmdan ibaret bulunan insan bedenini ·de ic;ine al
maktadlr. 

Ancak inkarc1lar tarafmdan ortaya atllan §iiphelerin reddi, s1rf 
as1l k1S1mlar yok olmay1p, onlann haya.ti ve diger teferruatmm tekrar 
kendisine verllebilecegini inceleyip ac;1klamakla ortaya c;1k1yor ve bi
naenaleyh insanm as1l k1S1mlanndan olmad1klan halde bedenin klslm
larmm da ayruyla veya benzerleriyle tekrar yaratllmalan, bu §iiphele
!in ortadan kalkmasma yaram1yorsa da bu tekrar yaratllmanm, ha§
rin hakikatmdan haric olmay1p olu§ §ekli ve durumunun tafsilatmda 
dahil oldugu ifade edilmi§tir .. . 

Bu delillerin, fazlahk kisimlan olan bedenin tekrar yaratllacagma 
dair delaleti, cahiliyyet ehlinin kafalarma takllmakta olan diger mii§
killeri ortadan kald1rmak maksad1yla oluyordu. 

Zira ha§r hakkmdaki Kur'an ayetleri nazi! olduk~a Gnlarm dii
§Unceleri ancak bu gorillen bedenin tekrar yaratllmasma gider de der
lerdi ki : Qiiriiyen kemiklerin hayati nas1l geri gelebilir ve topragm de
rinliklerinde p~c;alanan bedenin parc;alan nas1l bir araya toplanabi
lir? 

Yukandaki deliller de, bu zanni mii§killeri Allah'm yiice ilim ve 
kudretini ·hatlrlatlp ortadan kalduarak, acizlik ve eksiklik, yiice §a
runa yakl§mayan hikmet sahibi YaratiCmm, ~iiriimii§ kemikleri de 
yoktan var ettigi gibi bir daha diriltecegini ve ezeli ilminin biitiin e§-
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yay1 ~evrelemi§ ve yiice kudretinin miimkiin olan her §eyi i~ine almi§ 
oldugunu isbat ederek bu hususa da yetecegini a~Iklamak i~in nazil 
olmu§tur. 

Bu ise miinkirlerin yukanda sayilan §iiphelerini ortadan kaldir
mak maksad1yla bizim:, as11 kiSimlann tekrar yaratllmasma onem ver
memize ayk1n olamaz. 

Dii§iinenlere durumun hakikati aydmlamr . . Ancak §Uras1 da gizli 
kalmamalldlr ki, as1l k1s1mlan zerrelerle ve fazlallklan bedenle tefsir 
edip de bu esas iizerine kurdugumuz giizel izah §ekli, a~Iklanan tafsi
latiyla din alimlerimizin sozlerinde a~1klanm1§ degildir. Binaenaleyh 
«Bedenlerin tekrar yaratllmas1 durumunu s1rf bu §ekilde kabul etmek, 
biitiin miisliiman ferdler i~in vacibdir.>> demek istemiyorum. Bilakis 
konunun ba§ tarafmd~ ifade edildigi gibi biiyiik alimlerden (imam 
Fahreddin Razi, Sirac'iil-Ukul sahibi Ebu Tahir el-Kazvini, Abdiilvah
hab ~a'rani ve Hazin-i Bagdadi gibi) pek ~ok zatlarm hakikat ifade 
eden SOzlerinden ~Ikanlabilir ki, insanm as1l kls1mlanndan alimleri
mizin maksad1; Peygamber efendimizin, Hz. Adem'in ziirriyetinden 
~oz almdigi hakkmdaki ayetin tefsiri s1rasmda ifade buyurduklan zer
reler olup, ger~ek insan da o zerrelerle onlara giren ruhlardan ibaret
tir. Fazlallk klsimlanndan maksadlan da insan bedenleri olmahdtr. 

Yine bu alimlerin sozlerinden anla§lllyor ki; insamn h'akikatmm 
yeri ve merkezi, bedenin k1s1mlarmdan kalb olup, devamh oiarak de
gi§mekte oldugu goriilen beden ise bu hakikatm yaratlklar aleminde
ki i§lerini yapmasma ve ilim ogrenerek vacib olan haklan yerine ge
tirmesine alet kllmml§tlr. 

Artlk bu h'akikatlan kabul etmemize ak1l ve din yoniinde_n bir 
engei · bulunmadigi halde bedenlerin bir araya toplamp tekrar yaratll
masmm siibutu aleyhinde dii§iiniilen §iipheleri de aym yolla ortadan 
kalchrmak kolay oluyor. Binaenaleyh bunlarm, hakikatm ta kendisi 
oldugu zannolunuyor. 

Yoksa islam'm bu inan~ esasmm dogrulugunu ifade etmek i~in 
§U kadarc1k soz yeter : Biz (hamdolsun) inamyoruz ki, her insanm bir 
ruhu vard1r. Onun hakikatlm Allah bilir. Diger hayvanlann da ken
dilerine gore ruhlan vard1r. insanlan k1yamet giiniinde tekrar diril
terek huzuruna toplay1p hesaba ~ekecek, onlara nimet ve azab vere
cek ve bu hususlar akla aykm dii§meyecek bir §ekilde olacaktlr. Nas1l 
olacagm1 tafsilati ile bilmek bize gerekmez. Fakat iyi biliyoruz ki bun
lar, hep ak1lca miim~iin 'olan §eylerdir. Allah'm ilminin geni§ligine ve 
yiice kudretinin te'sirine nisbetle normal §eylerden hi~ bir farklan 
yoktur. 
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Ey maddeciler, bu noktada dti§iiniin ve inceden inceye dii§iinen
lerden aynlmaym. Qiinkii bu kadar tafsilat arasmda tabiat ilimleri
mize hakikaten aykm olarak bir taraf bulamazsm1z. 

:Oemek oluyor ki, konunun ba§mda acayib ve uzak bir ihtimal 
. olarak ortaya att1g1mz dini meseleleri de, insaf edecek olsamz kabul 
etmek zorunda kalacaks1mz. Ama verdiginiz sozii tutmayarak inadda 
diretirseniz, Levh-i Mahfllz'u a~1p okuyacak olsam, yine bir fayda ver
meyecegini pekala bilirim. 

Eger derseniz ki : Evet, bu anlat1lanlarm ak1lca miimkiin ve caiz 
oldugu kabul edilebilir. Fakat ger~ekten bunlann olacagm1 kesin ola
rak kabul etmeyi gerektirecek bir §ey bulamay1z. Acaba bu inanca bag
lanan ts~am milletlerinin dayand1klan deliller neden ibarettir? 

Deriz ki : Bir9ok benzerlerinde ifade edildigi gibi bedenlerin ha§ro
lun'masl ve bununla ilgili ahiret halleri tamamen, soziiniin dogrulugu 
parlak mucizelerle sabit olan Peygamber efendirnizden alman kesin 
Kur'an ayetleriyle isbatlamyor. Qiinkii b.u ayetler, hi<; te'vil kabul et
meyecek bir kesinlikte ve a91khkta bunlarm her birinin olacagma de
lalet ediyor. Halbuki hepsi de ak1lca miimkiin ve aklm hiikiirnlerine 
uygundur. ~u halde bu tiirlii delillerin a9lk manalarmm kabul edil
mesi, kaidelerin geregi oldugu ic;in islam milletlerince bu dairenin dl
§ma c;1kmak ve te'vil t·arafma sapmak ma'klll goriilemez. 

Hele oldiikten sonra tekrar dirilmenin mahiyeti hakkmda me§hur 
. oldugu gibi «Miirnkiin oldugu akli delillerle ve fiilen gerc;ekle§ecegi de 
ancak dini delillerle ve fiilen gergekle§ecegi de ancak dini delillerle sa
bittir.» deniyorsa da dikkat edilince oliimden sonra dirilmenin gerc;;ek
le§mesi de akli delillere dayalld1r. Gerc;;i bu deliller, aslmda kesin de
liller 9e§idinden degilse de, ak1llarm anlay1§m1 ve kalblerin huzllrunu 
gerektirdigi ic;;in o kadar ac;;1k manah i§aretler (zann ve kanaat veren 
deliller) kabilinden oluyor ki, bunlarm hepsi birle§ince dii§iinceye ar
kasl arkasma gelerek oliimden sonra tekrar dirilmenin gerc;;ekligi hu
susunu akll kuvvetle kabul eder ve artlk §iipheye siiriiklemeye c;;ah
§anlara· hi9 kulak asmaz olur. 

Baz1 islam. alimlerinin (imam Fahreddin Razi'nin) bu husustaki 
ifadelerini nakletrneye gec;elim. 

(Bu naklirnizde ac;;Iklama maksad1yla biraz tazlahk, iyi goriilen c;;I
karma ve kiSaltma bulull'acaktlr.) 

iyi biliniz ki, Allah'm varhgma, miikemrnellik s1fatlarma, yiice 
hikmetine, yaratlklan hakkmdaki adalet ve bol rahrnetine kesin de
liller getirildikten sonra vacib olan bir inanca sahip olanl'ar a{!Ikc;;a ka
bul ve itira~ ederler ki; insan nevini iyi ve kotiiyii aYird edecek akla, 
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haylr ve §erri i§lemeye yetecek guce sahib olduklan halde yaratan hik
met sahibi Allah'm hikmet ve adaletinin geregi, kendi yuce zatm1 ko
ttilukle anmak, cahillik, yalanc11lk ve gereksiz yere insanlan (hele pey
gamberleri ve iyi kullan) kuguk du§urecek su·glan all§kanllk haline 
getirmekten onlan men'edip sakmd1rmak ve diizenli ya§amalanna ya
rayacak U.sttin ahlak ve haytrll i§lere te§vik etmektir. 

Bu sakmd1rma ve te§vik ise, ancak iyi i§leri sevaba ve kotu ~leri 
cezaya ba~lamakla tamamlanabilir. Halbuki sevab · ve cezarun dunya
da yerine getirilmedi~i gorUluyor. 0 halde onlarm yerine getirilece~i 
yer olacak olan A.hiret aleminin ger~ekle§rnesi gerekiyor. 

Ama men' ve te§vikte ve cezaya luz11m gorUlmeyip de insanlarm 
aklma b1rak1lan, iyi §eyleri be~enme ve kotu §eylerl kotu gorme hu
sllsuyla yetiniltni§ olsayd1; bu, maksadm ger~ekle§mesine yeti§mezdi. 

<;Unku nefs-1 emmare (insanm yaradlll§mda ba~ll bulunan §eh
vet ve k1zma temaytilleri) insan ferdlerini hep maddi istek ve hayvani. 
zevklere du§kunlu~e davet ediyor. i§te boyle kuvvetli bir z1dllk olun- · 
ca, daha kuvvetli bir tercih edici ve U.stun bir hakime luzllm gorUlme
si normal bir §ey oldu~u igin va'd ve vaid vA.s1talanna ba§vurulmasl, 
fill ve terke kar§Illk sevab ve ceza gerekmesinin hay1r ve duzeninin ge
reklerinden oldu~u anla§Illr. 

Hatta mutlak olarak aydm bir ak1l hiikmediyor ki; hikmet sahi
binin hikmetinin geregi, iyilik yapanla kotUlugu adet edinen kimseyl 
birbirinden ay1rmaktlr. Bu ay1rma ise dunyada olmuyor. Zira kotUluk 
yapmayl adet haline getiren bazl kimseler rahat ve saygi gormekte, 
iyilik yapanlarm da pek gogu turlu s1kmtl ve hakaretle kar§Ila§mak
tadlr. Bu durum her zaman gorUlmektedir. 

Bundan da anla§Illr ki, bu alemden ba§ka iyilerle kotUlerin birbi
rinden aynlacag1 bir alem olacak ve «K1yamet gunu ecirleriniz (mu
kafatlanmz) size eksiksiz verilecektir.» (Al-i imran, 185) ayetinin sir
n orada ortaya g1kacaktlr. 

Oltimden sonra tekrar dirilme korkusu insanlfmn gonullerinde 
yer ederek onlan her turlU kotUlukten uzakla§tlrmakta olmasa arala
rmda karga§allk gogahr ve fitneler buytirdu. Ya§ayt§m duzeni de bo
zularak ~ bir mukellef vazifelerini yerine getiremezdi. f}u halde ale
min duzeni ve bozulmaktan korunmas1, ancak sevab ve ceza alemini 
yaratlp ag1klamakla olabilir. 

Diyeniezsiniz ki: Alemin duzeninin devam edebilmesi igin padi
§ahlardaki heybet ve siyaset yeter. Yine ayak tak1m1 bilirler ki, karga
§allgi begenip dogru bulacak olsalar bozgunculuk dolab1 ba§larma do
ner ve onlan da oldurup mallanm yagma eden bulunur .. i§te bunim 
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i~indir ki, fitneleri tercih etmekten sak1mrlar. 
<;unku sadece padi§ahlarm heybeti kati gelip butun kotUlukleri 

ortadan kald1ramayacaktir. Bunda §iiphe yoktur. Zira padi§ah ya sa
hib oldugu kudret ve saltanatla halktan hie; de korkusu olmayacak bir 
dereceye ula§Ir veya boyle olmaz. 

Birinci ihtimale gore, kalbinde ahiret korkusu da bulunmazsa zu
ltim ve eziyete kalkl'§Ir. <;unku nefsin isteklerine kar§I diinya ve ahi
retge bir kostek ve engel bulunmami§ olur. 

tkinci ihtimale gore de halkm korkusu tam hududunu bulmaya
cagi igin zulum ve diger kotuluklerden gekinmezler. 

Artik isbat edilmi§ oldu ki; alemin diizeni, ahiretge insanlarm 
(halk tabakasmm ve has kullarm) korku ve timid sahibi olmalanna 
baghdlr. 

Aynca bilgili, adaletli ve merhametli bir padi§ah kuvvetli ve za
ytf s1mflarmdan meydana gelen h'alk arasmda ilim, hikmet, adalet ve 
merhametle hiikmedecegi igin zay1f olan mazlu.r;nun, kuvvetli bulunan 
zalimden hakktm almas1 ve insat ve hakseverligi elden b1rakmamas1 
normal bir §eydir. 

Allah ise en adaletli, en merhametli ve yiice fiilleri hay1r ve hik
mete uygun oldugu igin, mazlum kullarm haklanm zalimlerden ahp 
adaleti yerine getirmesi hikmetinin geregid~r. Bu ise diinyada tam ola
rak olmamaktadir. <;iinku her astrda baz1 mazlumlann kah1r ve 
hakare·t iginde mallarmm elinderi almmi§, bo§ yere kam dokUlmii§ ve 
namusuna saldmlmi§ olarak kald1g1, baz1 zalimlerin de omruniin ra
hat ve eller ustiinde gegtigi gorulmektedir. 

Bu durumda hak ve adaletin tam olarak ortaya g1kacag1 ba§ka 
bir alem mutlaka olmahdlr. 

Bir de insan nevi igin ahiret ve cennette isteklerine kavu§mak ar
zusu olmayacak olsayd1, bu nevin biitiin hayvanlardan §eref ve baht
ga daha a§agt olrrias1 gerekirdi. 

Zira insan diinyada diger hayvanlara gore daha gok belalarla kar
§Ila§maktadtr. 

Hayvanlar dii§iince sahibi olmadigi ic;in ac1 ve hastahklara tutul
madan once iginden hie; bir §ey gegirmeden omiir surmektedir. Fakat 
insan, sahib oldugu aktl ve dii§iinme kabiliyeti sebebiyle devaml1 ola
rak gegmi§ ve gelecek durumlanm dii§iindiigunden, gegen durumlan
mn pc:k gogu keder ve iiziintusiinii, gelecek durumlanm dii§iinmek de 
bin tiirlii korku ve endi§esini gerektiriyor. Bu baktmdan insan, aktl ve 
dii§iincesi nisbetinde diinyada saytsiz zararlar gormekte ve nefsinin 
§iddetli actlanna tutulmaktadtr. 

isr~ 

hu 

§ii: 
ge: 
rir 

ffi! 

ffil 

m! 

tu 

en 
bil 
da 
ya 
irr: 
et1 
Ie1 

m: 
§U 

ki 
Iii 
dt 
fn 
ig: 

m 
ki 

til 

all 
bi' 



[sra, SB-99) HADfSLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSIR! 4897 

Ama maddi zevkler, onunla diger hayvanlar arasmda ortak bir 
husU.stur. 

insamn i.isttinltik ve bahtiyarllgmm bu ytizden olmas1 hi\; de dti
§tintilmemektedir. Qtinkti en tatll §eylerin zevkinin insana ho§ ve tatl1 
geldigi kadar gubre i~inde ya§ayan kurtlara da gtibre zevk ve safa ve
rir. 

~u durumd'a. insana mahsus ahiret alemi olup da onun saadeti ve 
maddi ve ma'nevi zevklere kavu§masi orada olmayacak olsa akll ni
meti ile dti§tince ~oklugu hakikaten gam, keder ve tiztinttilere bogul
maya sebep olacak ve buna ka.r§Illk hi<; bir §ey kazamlmanu§ olacak
tir. Bu ise haYir ve hikmete aykmd1r. 

Demek oluyor ki, ahiret saadeti elde edilmedigi takdirde insanm 
en degersiz hayvan olmas1 ve kurtlardan, boceklerden daha acmacak 
bir durumda ya~amas1 gerekir. Madem ki bunun sa<;ma oldugu orta
dad!r, ahiret aleminin olacagl kesin bir hakikat oluyor ve insamn dtin
ya i<;in degil, ahiret i<;in yaratlldlgl anla§Ihyor. BuraSl da Slrf onlann 
imtiha.n edip, haYir i§leyenlerle kottiltik yapanlan birbirinden aYird 
etme noktasma daya.ll bir konaklan oluyor. Sevab ve cezay1 hak ettik
leri de ortaya <;1k1yor. 

K.ottiltigti adet haline getirenlerin varacaklan ev cehennem ola
cagi i<;in onlann nasibleri, elde edebildikleri §U ge~rici zevklerden iba
ret kallyor. Fakat bunun hakikat ba.k1mmdan dege:rli bir §ey olmadi
gl ifade edilerek, iytJerden daha <;Ok kottilere yonelmesi acayib . kar§l
lanmamalldlr. 

Ey maddeciler, bedenlerin ha§rolunacagma dair incelemeleri bu 
merkeze ula§tlrdigm:lizl insaf goztiyle gorenlere aydmla.ndi ki, din ve 
millet adamlan tarafmdan ortaya atild1g1 gibi sizin gorti§leriniz, hele 
§U ha§r konusunu inkar etmeniz oyle bir kottiltik ve bozgunculuktur 
ki, i.isttinde degil hatta umumi olarak buna denk ba§ka hi<; bir kotti
liik ve bozgunculuk bulunamaz denilse yeridir. Qtinkti bunun geregi, 
dtinyada hi~ helal ve haram olmay1p herkesin, cammn istedigini ve 
frrsat buldugu <;irkin emellerini hemen elde etmeye kalkmas1 oldugu 
i~in dtizen ve huzurun bulunmamasm1 gerektirir. 

Bu durum kar§Ismda siz diyorsunuz ki : Alemin diizeninin saglan
masi ilmin yaYilmasiyla, ya.ni her ferdin kendi haklanm ve Uzerinde
ki vazifelerin neden ibaret oldugunu bilmesi ile tamam olabilir. 

Fakat bu zorbaca davamzda, gafletle yamld1~mz her yonden a<;Ik
tlr. Once §Urasml dii§tinmiiyorsunuz ki, ilmin isbat edip gerektirdigi 
ak_la dayall kanunlar, nefsin isteklerine ve §ehevi zevkler arzusuna 
bizz!t ve kar§I koyacak kuvvette olainaz. Binaenaleyh halkm nefisle-
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rini zararll §eylerden men'edip, iyilik ve kurtulu§ yoluna girip ytirti
meyi · tercih ettirecek iman ve hi~ bir hareketin ceza ve mtik8.fats1z 
kalmayaca~m ifade eden ahiret gtintintirr kesin olara.k kabul edilme
sinden ba§ka, alemin dtizenini saglamayi tizerine alan hi~ bir dogru 
ve saglam vasita dti§tintilememektedir. 

Akh ba§mda olanlara az bir dti§tinme ile aydmlanan §eylerdendir 
ki; insan, kendisinl yerytizunde biten otlar gibi tabiatm te'siriyle mey
dana gelip, bir muddet sonra dag1hp yok olan ve bir daha hayatmm 
gerl gelmesi imkans1z olan bir maddeden ibaret kabul edince, §U var
htmdan nasibi ve istlfadesini, omru boyunca elde edeblleceti zevk ve 
~lkarlardan ibaret olacagm1 kafasma tamam1yla yerle§tlrmi§ demek 
alur. 

Artlk boyle bir insan i~in nazari kaideler ve ilmi kanunl'a.r, kendi 
haklanm s1mrlandmp, hakkmda gozetilmesi gereken, medeniyetin ak
la uygun §artlanm belirtmekle hemen onu insat ve dogruluk dairesi 
i~inde duracak ve eline ge~en fm;at ne kadar elveri§li olursa. olsun bu 
yolun dl§ma ~1kmaya tenezztil etmeyecek kadar kay1dlayabilecegi id
dia edilebilir mi? 

Mesela hi~ bir kimsenin goremeyecegini kesin olarak anlayinca, 
milyonlarca mahm elinden alarak su~suz bir kimseyi oldtirmesine ve
ya §erefli bir 1rza tecavtiz edip nefsinin arzusunu her ne §ekilde mtim
kiin olwsa oylece tatmin etmesine ilmi kanunlar ve umumi bilgiler 
engel olabilir mi? 

Bu sorumuza «Evet ! )) diye cevab vermek, kibir alanmda herkes
ten ileri ge<;mi~ olmaya baglld1r. 

insan, kendisini sevmek, <;Ikar ve zevklerini tercih etmek hususuna. 
dti§ktindtir. 
. Bunun i<;in insam geregi gibi bilen, hi<; bir §eyde ona gtivenmez. 
Meg~r kendisini deneyerek dogru inan<;ll ve ahiret gtintinti kabul et
mekte oldugunu anlami§ ola. 

Baz1 milletler tamnz ki, ahiret inancma sahib olduklan halde yi
ne bozgunculuktan kurtulamazlar. Bunlar acaba bu inanca da sahib 
olmasalard1 halleri nice olurdu? ~tiphesiz ki dir}1em kadar bulunan 
bozgunculuklan, o takdirde kantarlar miktanm da a§ardi. 

Bu zamanlarda ferdleri arasmda ilmin <;ok yayild1gm1 bildiginiz 
milletleri de gortiyoruz ki, kottiltik ve bozgunculuklara saplanma.ktan 
kendilerini alam1yorlar. Hatta ytikselm~Jeri nisbetinde bunlann kotti
luk ve bozgunclJ}uklan artmaktad1r. 

Mesela: Neseblerin kan§Ip kaybolmasm1 ve yardimla§ma dugumfi.
ntin ~oztilmesini gerektiren zina, adam oldtirmenin en §iddetli' ve adisi 
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olan intihar, sarho§ ed~ci §eyler kullanarak akll yok etmek ve bedeni 
oldti.rmek, ilim ve san'atlar vas1tas1yla maddi c;1k~rlar elde etme hile
lerine ba§ vurmak, aldatmak, h1yanetlik gibi toplumun huzurunu boz-

. may1 gerektirecek §ekilde serserice huylarm ortadan kalkmasi gere
kirken bir taraftan artiyor. 

Bunun gerc;ek kaynag1 ise §Udur : Onlarm zi.rveye ula§tlklan o 
ilimler ·arasmda ahiret korkusu verecek bir ilim bulunmuyor da, umu
mi ilimleri ahlakl gtizelle§tirmek degil, bozgunculugti art1rmak ve ay
rlhklara haz1rlamak hususlarma yard1m ediyor. 

Bereket versin ki, bu milletlerin ic;inde hentiz ahiret inancmdan 
bir ktic;tik kalmtl bulunuyor. Yoksa arzettigimiz gorti§ler geregince 
bunlarm uzun zamandan beri oltim c;ukuruna dti§mesi ve varhk t~h

. tasmdan silinmesi gerekirdi. 
Hentiz c;ocugu olmti§ olup aglayan anneyi bile gtildtirecek durum

lardandlr ki, siz btittin insan ferdlerini ic;ine ahp her yonden mtikem
mel olmadik~a ilimlerin, insan topluluklarmm dtizenini korumay1 ga
rantileyemeyecegini dti.§tindti.gtimti.zde ilimlerin ilerlemesinin bu dere
cesini ~art ko§mak zorunda kaldm1z ve binaenaleyh dediniz ki : «Ger
c;i bu ilerlemenin olabilmesi ic;in c;ok zaman ve hatta ytizlerce asirla
rm gec;mesi gerektir. Fakat er-gec;: gerc;ekle§ecektir.» i§te bOyle her yon
den ka.fi gelecek olan dogru inanc1 b1rak1p da, ilerleme hususunda bir-

. tak1m bo§ timitlerle beklemeniz sebebiyle ey maddeciler, siz oyle bir 
ahmak doktora benzemi§ oluyorsunuz ki, §iddetli bir hastallga tutul
mu§ bulunan bir hastaya §6yle diyormu§: «Sen perhiz falan etme. Ak
lma geleni yeyiver. Ben birkac; y1I sonra bulacag1m ilac1 sana veririm 
de, o zaman §ifay1 bulursun.» Bunun durumuna uygun olan me§hllr 
soz ise size de tamamen uygundur. 

Bunu araplar; «<rak'tan tiryaki gelecegi zamana kadar nefsinin 
arzularma veya a§k derdine tutulup zehirlenmi§ alan bic;are dti.nyadan 
aynhp gider.» diye ifade ederler. 

Hem de gor'i.i.§lerinizin geregi olan ahireti inkar etme esas1m; umu~ 

.t?a ac;Iklayip, ders s1rasmda da ogrencilere anlatmamz ak1lhca bir f;O· 
· rii§, iyi bir tedbir ve dogru bir fikir eseri say1lmaz. Meger ki, yalmzca 

ve mti.stakil olarak alemin dti.zenini korumay1 garanqleyecegirti iddia 
etmekte bulundugunuz kadar ilmin yaylld1gm1 ve artlk geli§tigini gor
mti§ olasm1z. Yoksa siz, §imdiden bu sac;ma gorii§leri h,emen ac;Iklay1p 
yaymakla insan nevinin m'ahvolunmasma c;all§ffil§ ·oluyorsunuz. <;ti.n
kti bu gorti§tin yayilmasi nisbetinde zaran da yayilmaktadir. Gerc;i 
bunu normal ak1l sahiblerine kabul ettiremezsiniz. -

Zira biz eminiz ki; normal ak1l sahibi ~lanlar, bu turlti s·a~mahk-
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Ian kabul etmekten ~ekinmekte seba.t ve devam edeceklerdir. (Fakat 
bu s1mfm ferdleri nisbeten azd1r. Bilhassa y1kmaga 9ah§mak yapmak 
kadar gu~ degildir.) 

Bize ba§vurup d'am§mamz sebebiyle dogru ·gorfi§ ve ihtiyatla ha
reket etmeniz gerektigini size hatlrlat1p tavsiye etmekten geri durma
YIZ. Hi9 olmazsa §Urasmi du§unun ki, siz, ahireti kabul ederek ona go
re haz1rhkta bulundugunuz takdirde ger~ek oldugu ortaya ~1kmca kur
tulanlar s1rasmda bulunursunuz. Faraza ger~ek olmad1g1 gorUlurse, bu 
kabul ve haz1rhgm ne zaran olabilir? Birtak1m zevkleri tatmin etmek
ten geri kalmak degil mi? Zaten bunun ne onemi vard1r? 

Akh ba§mda bir adamm nefsani zevklere hiy de onem vermemesi 
gerekir. Bunun birinci sebebi budur ki, §erefsiz zfimrenin yaptlg1 i§
lere ragbet edilmemelidir. Bunlan ise kopekler bile yap1yor. ikinci ola
rak da bu zevklerin yabuk geytigi bilinmekte ve muhakkaktlr. Boyle 
~abuk geyen ve mahvolmaya mahkum olan bir §eyi bu kadar §iddetle 
arzu etmek ise, hele sonunda buyfik tehlike bulundugu hatlra gelirse 
hi~ de ho§ bir §ey degil ve dogru gi:iru§ ve ihtiyat prensibini de bozan 
bir unsurdur. (Seyyid Huseyn el-Cisr, Risale-i Hamidiyye, 348-363) 

insanhk Tarihi Boyunca Ahiret Dii§iincesi 

~u dunya yildizmda insan omru klsa, bu fani alemde insamn giin
leri Slmrhdlr. Buna mukabil insamn ya§ama arzusu fltri ve bu dun
yadaki istekleri S'aJISiz, sonsuzdur. Ama insan oluyor. 

6Iuyor, istekleri, dilekleri i9inde kalarak, muradma kavu§amadan 
Oluyor. · Emellerini geride b1rak1p gidiyor. Arkasmda aynlmaktan, kay
betmekten buyuk uzuntu duydugu dostlanm, yakmlanm blraklp gi
diyor. Acaba bu yitirdiklerine tekrar kavu§amayacak m1? 

Bu bir! 
insan dunyaya bak1yor; hay1r ve §er 9arp1§makta. KotUluk ve iyi

lik -ya da kotu ve iyi sand1g1 !jeyler- kapl§makta. ~er ardarda gel
mekte, rezalet yagmur gibi yagmakta. <;ogu kere de §er hayra galib 
geliyor, rezalet faziletin listUne y1k1yor. Omru pek mahdud olan ferd, 
fiilinin a~ini, hay1r ve §errin sonuylanm goremiy<>r. 

Halbuki bu insan, yocuk iken ya da orman kanununa gore ya§ar
ken bunlan du§unmuyordu. 0 zaman ne zarar vard1, ne ziyan. I§ kuv
vete bagh idi. Hayat galibin, hak kuvvetlinin idi. 

Iyi uyanmaya ba§laymca hayrm kar§1hgm1 bulmamasmdan, §er
rin cezfu:nm gormemesinden uzfintuye kap1ld1, bu hal onun zoruna git 
ti. Adil bir uluhiyet varhgma iman, hay1r ve §erre cezaJI zaruri go-

isra, 

rur 
ret 

san 
sur 
ebe 
boy 
ha) 

ret 
tm 
ni, 
ne 
zus 
ada 
ina 

en 

na 
kot 
sah 
bu 
ce i 

dall 
de 
re ' 
yay 
maJ 
ri (j 

diy< 

lad1 
her: 
re c 

Ozi: 
mal 



[sra, 98-99) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSiRi 4901 

rtir. Eger hay1r ve §errin ka1'§1hg1 burada tam verilmiyorsa, elbette ahi
ret aleminde verilecektir. 

Bu iki! 
Sonra dtinyay1 imar eden, onda istedigini yapan bu akll sahibi in

san cinsinin hayatl, hatt-1 hareketi, herhangi bir ha§ere, dabbe veya 
stirtingenin hareketi, hayatl gibi hi9 bir §eyi tamam olm!\yan, her §eyi 
ebediyete intikalden k1sa, mahdud bir hayat m1 olmahdlr? Hayatmm 
boyle ba:sit, dti§tik bir hayat olmas1, insamn gtictine gider. Boyle bir 
hayat y~amasm1 istemez insan. 

Bu da ti9! 
i§te insamn i9inden birbiri ardmca fl§klran bu kaynaklardan, ahi

ret alemi dti§tincesi dogmu§tUr. Birinci kaynak, insan §UUruna haya
tm k1ymetini gosterirken; ti9tincti kaynak, cinsinin k1ymetini bilmesi
ni, kevni kuvvetleri hesaba katmasm1, kevni kuvvetlerin kendisi lehi
ne i§lemooini, kendisini bu k1sa ferdi hayatla yok edip bitirmemesi ar
zusunu dogurmu§; ikinci kayn'ak da onun i9ini uyarmasm1, ruhunda 
adalet duygusunu, rezilet ve faziletin neticelerine saglam bir §ekilde 
inanmasm1 i§aret etrni§tir. 

i§te bu kaynaklar, insanhgm ta kendisidir. Onun derinliklerinin 
en derininde, ufuklarmm en yticesipde bulunmaktad1r .. 

Eski Ml.s1r, Uyamk insan zamirinde fl§klran kaynagm ilk §afagl
na §ahid olmu§, oltimden sonra hay1r ve §err'den hesap verilecegine, 
kottiltik ve iyilik kar§Ihgmda adaletli ceza verilecegine dair ilk inanca 
sahip bulunmu§tur. Bugtinkti mevcud bilgimize gore bu akide oradan 
bU ma'mur dtinyanm Slrtmda bulunan ba§ka bir yere S19ramazdan On
ce iki bin ytldan fazla bir zaman ge<;mi§tir. 

Milad'dan once 2600 y1h civannda (Be§inci Aile Devrinde) - Eger 
daha once yok ise- M1s1r'da bir ahiret inanc1 vardl. Bu ahiret alemin
de hayra ve §erre ceza veriliyordu. 0 zaman bu inan<;, yalmz kahinle
re ve din adamlarma mtinhasu· degildi. Millet arasmda yaygmd1. Bu 
yaygmhk gosteriyor ki; inancm kokleri, bu tarihten .daha onceki za
manlara kadar uzamr. Merhum Prof. Abdulkadir Hamza, k1ymetli ese
ri «Ala Hami§'it-Tarih'il-Misnyy'il-Kadim» de bu fetretten §oyle bahse
diyor : 

ccBu zamanda Oziris'e tapm1lmaga ve bu milli bir hal almaga ba~~ 
lad1. Oziris ibadetinin esas1 §U idi : Her insan, kral olsun ferd olsun 
herkes, oltimden sonra di.inyada yapt1g1 i§lerinden, bizzat Oziris'in ida
re ettigi ilahi mahkeme huzurunda hesab verecektir. Bu mahkemede 
Oziris'e «Tot, Anubis, Hofus, Maat1> ve k1rk iki hakim yard1m eder. Eger 
mahkeme oltintin iyiliklerinin, kottiltiklerinden 90k olduguna htikme-
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derse; o kim.se ebedi naim (cennet) ile miikatatlandmhr ve Oziris gi
bi olur. Ama mahkeme, onun hayatmda kotiiliik yaptlgma hiikmeder
se; onu vah§i hayvanlar par~alayacak, yahut ate§e atilacak veya ba§
ka bir azaba garptmlacaktlT.l> 

Orta Devlet zamanmdan kalma «Oliiler Kitabi)) na dayanarak, 
ozetle bu hesabtan §oyle bahsediyor : 

«Bu muhasebeyi tasvir ediyorlardl. Oliiler Kitabma ve tabutlara 
mahkeme, muhakeme ve mizan resimleri ~iziyorlardl. Bu mahkeme 
tablolannda: Oziris, degnegi ve k1rbac1 elinde tahtma oturmu§, yanm
da ilahlardan kirk iki hakim var. Bu tablodan, o zaman Mls1r'm, k1rk 
iki bolgeye bOliinmii§ oldugu dii§iincesi hat1ra geliyor. Sanki her ha
kim, bu bOlgelerden birini temsil etmektedir. Olii, mahkeme huzuruna 
gikanldigi zaman «Anubis)) onu selamhyor, kalbini tutuyor ve onu ahp 
terazinin bir kefesine koyuyor. Diger kefeye tannga «Maat)) ya da 
Ri§tha'mn, heykeli konulmu§tur. Sonra tann «Tot)), sag elinde kalem, 
sol elinde kagit terazinin yanma geliyor, tartmm neticesini yaz1yor, 
Oziris'e takdim ediyor. «Tot)) un yamnda yirt1c1 «imayit)) vard1r. Bu, 
timsah ba§h, aslan viicudlu bir hayvand1r. Hiikiim giyen oliiyii par
galamaya haz1r bekliyor. Baz1 resimlerde mahkemenin ozel bir yerin
de giinahkarlarm atllmasma mahsu5 ate§ler vard1r. Terazideki kalb, 
oliiniin hayatmdaki amellerini temsil eder. Qiinkii diinyada sahibinin 
yaptig1 hay1r ve §er her §eyi o gormii§tiir.)) 

Diinyadan ahirete gogii tavsif eden eski MISir'a ait manzuni bir 
hikaye metni de mevcuddur. Bu hikayede «Sinoziris)) 'admdaki geng, 
babas1 <<Sa,tney)) e ahiret alemindeki hesab, ceza ve azab usuliinii gas
termek igin babas1yla birlikte ahirete gog eder. Bu gog, edebiyat ve din
ler tarihinde ahiret alemine yap1lan ilk gogtiir. Hay1r ve §err'in, hesab 
ve cezamn; zenginlik, fakirlik ve diger hayat goriiniimleriyle ilgisi bu
lunmadlglm gastermek i~in bu hikayeyi naklediyoruz : 

<<Satney bir giin evinin iistiinden bakar, zengin bir ada.mm cena:.. 
zesini goriir. Aglayanlar, ugurlayanlar ... Biiyiik bir toren ve gosteri§le 
Menfis'ten Cebel'e dogru gidiyor. Yine Satney, bir fakirin cenazesini 
de goriir. Bir hastra sanlmt§. Ne cemaat1, ne ugurlayam, ne aglayam, 
ne de doviineni var. Satney ogluna bakar ve keJ:}disinin ahirete §U fa
kir gibi degil, o zengin gibi gotiiriilmesini istedigini, onun gibi uhrevi 
bir hayat ve saadete ula§mayt arzu ettigini sayler. Baba, ~ocugun bu 
soziine ktzar. Geng, her ikisinin uhrevi hayatlm gastermek i~in baba
smm elinden tutar, biiyiik dualar okuyarak babasmt Menfis dagmda 
bir yere gotiiriir. Oliilerin hesaba. gekildigi <<daga)) indirir. Bakarlar 
ki, her ~e§it insanla dolu yedi geni§ salon var. Bunlardan ii~iinii g~er, 
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dordtinciiye girerler. Buraya insanlar girip ~1kmaktad1r. Bunlan arka
larmdan e§ekler kemiriyor. Ba§ka insanlar da var. Onlar da ba§lan 
iizerinde as1h yemege S19nyorlar, eri§emiyorlar ... SI~nyorlar, si~nyor

lar, bir tiirlii ula§amiyorlar. Bir yandan da kazicilar, bu adamla
rm ayaklarmm altmdan habire kaz1p bunlarla ba§lan iizerinde bulu
nan yemek arasmdaki mesafeyi arttmyorlar. 

Daha sonra yedinci salona girerler. Orada iyilerin ruhlanm goriir
riirler. Her birinin bulundugu bir makam1 var. Kap1da da su~lu ruhlar 
var. Bunlar da ayakta niyaz ediyorlar. 

Sonra kapmm altma s1rt1 iizerine yatmlmi§ bir adam goriirler. 
Kapmm ekseni de bu adamm goziine ~ak1h. Kap1 ac;ll1p kapand1kc;a 
onun gozii iizerinde doniiyor. Kap1 da devamh a~l11p kapamyor ve 
adam Iztlrabtan bagmp duruyor. 

Daha sonra yedinci salona girerler. Orada hesab tannlan otur
mu§lar. Mtinadiler (~agmcllar) de birbiri ardmca oliileri hesaba ~a
girmaktadirlar. Biiyiik tann Oziris, altm tahtmda oturmu§, ba§mda 
iki lalakl1 bir ta~, tann Anobis sagmda, Tot solunda. Hesab meclisi
nin te§ekkiil ettigi diger tannlar da sagmda solunda durmaktalar. Mi
zan da kurulmu§, giinahlan sevablan tartlyor. Kotiiliigii, iyiliginden 
a~r gelen kimse vah§i imayit'in oniine atlllyor. imayit onu parc;'ah
yor. iyiligi, kotiiliigiinden agir gelen kimse, tannlara katihyor ve ruhu 
gage ~Iklyor. iyiligi kotiiliigiine denk ge.leni ise vah§i hayvan par~ala
miyor ama tannlara da kati1m1yor. Hizmete ta'yin ediliyor. 

Gen~ baktl, Oziris'in yakmmda gayet giizel giyimli, kadri yiice 
bir adam gordii.. . Babasma dondii : uOziris'in yanmda oturan §U ada
rm goriiyor musun? i§te o has1ra sanh gordiigiin, cenazesini ugurla
yanlarm bulunmad1~ fakirdir. Buraya getirildi, kotiiliikleri, iyilikle
ri tart1Id1, ikincisi ag1r geldi. Tann uTot», onun defterine : uDiinyada 
tam bir saactete kavu§madl.ll diye yazml§tl. Oziris, o cenazesi toren 
ve debdebe ile kaldmlan zenginin sahip bulundugu her §eyin buna 
verilmesini ve bunun t·anr1lar arasma yiikseltilmesini emretti. 0 zen
gine gelince; onun da kotiiliikleri ve iyilikleri tart1ld1, birlncisi, lkln
cislnden ag1r geldi. Bu yiizden cezaya c;arptmld1. i§te goriiyorsun kapt 
sag gozii iizerinde doniiyor ve elemden bagmp duruyor.)) 

Bu klSSa, eski Mlslr'hlann ahiret dii§iincesini ve o alemi nasll an
ladlklanm gostermesi yamnda, mal ve mevkiin, ahirette bir fayda 
saglamayacagm1, herkesin kendi ameline gore ceza veya miikatat 
gorecegini ifade etmesi bak1mmdan da onemlidir. 

MISir'hlarm uhrevi hesab hakkmdaki dii~iincelerini tamamlamak 
ic;in, oliiler kitabmdan bir ba§ka metin verelim. Bu da cezamn te
rettiib edecegi haJlr ve §errin manasm1 tasvir etmektedir. Bunu Mory 
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ozetlemi§, merhum Abdulkadir Hamza da tercume etmi§tir. Burada 
oltilerden biri tann Oziris'e yalvararak kendini savunmaktad1r : 

«Ben §erre bula§madim. Tecavuz etmedim, h1rsizllk etmedim, hak
SIZ yere kimseyi Oldurmedim, kurbanlara dokunmad1m, yalan Sdyle
medim, kimseyi aglatmad1m, kirlenmedim, kutsal hayvanlan kesme
dim, ekili araziyi telef etmedim, namuslu kimselere iftira etmedim. 
Gazabm beni haktan c;1karmasma f1rsat vermedim, zina etmedim, 
hakkl i§lemekten yti.z c;evirmedim, krala ve babama kotu zanda bu
lunmadlm, suyu kirletmedim, hie; bir efendiyi kuluna kotultik etme
si ic;in yti.klenip ta§Imadlm, yalan yere yemin etmedim, tartlya hile 
kan§tirmadim, emzikli c;ocuklann sut emmelerine engel olmad1m, 
tannlarm ~U§larmi avlamad1m, ihtiyar;; olmad1kr;;a suya gitmedim, Rey 
(sulama) kanallm kapatlp sudan mahrum etmedim, yanmas1 gereken 
ate§i sondurmedim, tannlan kuc;umsemek hatmmdan bile gec;medi. .. 
Ben ma'sumum, ma'·sumum. )) 

Eski Mls1r'lllarm naim ve azab du§uncelerinden yukanda bahset
mi§tik. Burada §Unu ilave edelim ki; onlarm naim ve azab hakkm
daki dfujtinceleri, zikrettiklerimden ibaret degildi. 

Ehram yaz1t1an diyor ki : 
(('Sevab, gur;; yolculuklardan sonra tannlarla ya da tann «Ra» ile 

beraber onun gemisinde oturmak ic;in gbge c;1kmakt1r. Gokte oturma 
sev!bma erenlere «Azizler» ya da ((Mutlular» denir. Bunlar, gogun 
dogu ya da deniz yonunde kalan dogu tarafmda otururlard1. <;unku 
Misir'lllara gore, bu iki tarafta •sabit y1ldizlar vard1. Bunlara ebedi 
y1ldizlar ad1m vermi§lerdi. Gage t;;Ikanlann oturdugu ebedi naim (cen
net) , bu yilchzlarda idi. » 

<(Ehram yaz1tlan, naim'i tasvir etmekte bu kadarhkla yetinme
mi§ler, izahata giri§mi§lerdir. Bu metinlere gore azizler, gokteki ada
larda bulunurlar. Orada «Yemek Tarlas1 )) ad1 verilen bir tarla vard1r. 
Bu tarlada azizler c;ok nefis, c;e§itli, bitmez tukenmez taze yemekler 
yerler. Orada «Yaro Tarlasl>> denen bir ba§ka tarla ve «Hayat Agacl>> 
denen bir agac; vard1r ki, tannlar bu tarlada otururlar ve bu agac;
tan yerler. 

«Semavi naim, sadece bundan ibaret degildir. Bunun yanmda gok 
ve gtine§i koruyan ejder; gage g1kana, oraya kavu§unca memelerini 
verip emzirirler. Gage c;1kan, onlann memesini emince c;ocuk olur. 

· 0 kimse tannlarla beraber ekmek yer, §arap ic;er. Gun gec;tikc;e 
s1hhat1 duzelir. Gunden gune guzelle§ir, bugtin dunden guzeldir, ya
rm da bugtinden guzel. 

Bunlar, Ehram yaz1tlarmm naim (cennet) ha~kmdaki soyledik-
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lerinin ozetidir. Oliiler kitab1 ise, sevab hususunda §oyle diyor : olii, 
bir salonda ·«Oziris» in oniinde oturur. Yaro Tarlasma g1kar, ekmek 
ve yufka ekmekler yer. Kendisinin, oyle bir bugday ve arpa tarlasi 
olur ki, igindeki ekinin boyu yedi ar§ma vanr. Horis admdaki hiz
metgiler onun igin bu ekini bigerler ki yesin. Yine bu adam ccSiifli 
Aleme girip g1kabilir, «Yaro TarlaSI>J nda ya da <<Yemek TarlaSI>J nda 
oturabilir. Her ikisinde de §erefli olarak eker, biger kendisinin kadm
lan olur, onlardan faydalamr, diinyada yaptig1 her §eyi. yapar. 

Azaba gelince : Daha once giinahkarm, timsah ba§h asian viicud
lu vah§i bir hayvan tarafmdan yendigini, bir ate§in igine atildigmi 
soylemi§tik. Ba§ka bir azab §ekli de var ki orada giinahkar, kabrin
de aghk ve susuzlugun kucagmda, giine§i gormekten mahrum olarak 
kahr. Baz1 zamanlar Oziris'in mahkemesinde onunla beraber oturan 
kirk iki hakimin yamnda k1hglar bulunur. 0 k1hglarla hakimler gii
nahkarlan vururlar. 

Daha once i§aret ettigimiz Satney ve oglunun hikayesi g6sterir 
ki, bu azabm ba§ka §ekilleri de vard1r. Bunlar arasmda : A<:,:Ihp kapa
nan bir kapmm ekseninin oliiniin gcziine oturtulmasi ve kap1 ag11Ip 
kapandikga goziine batan eksenin verdigi 1zd1rabtan Oliiniin kivran
masi, bagmp feryad etmesi; azabedilen ktmselerin ba§lan iizerine yu
karidan yemek asmak, bu adamlar yemege ulagmak igin sigradikga 
yemegin uzakla§masi §ekli de bulunmaktadit.JJ 

Ba§ka hig bir millette ahiret dii§iincesi henuz dogmadan tam bin 
y1l one~ Mis1r'da uhrevi hesaba lnan<; yerle~mi§ti. Herkesten once MI
sir'hlar ahirete inanmi§ ve bu inancm ancak iizerinden bin y1l geg
tikten sonra bu inang diger milletler arasmda yaJllmi§tlr. Babilliler, 
Keldaniler, Misir'hlardan bin sene sonra ahirete inanmi§lardlr. Fakat 
onlarm inancmda, oliilerin ahiret hayatma hiikmeden mutlak Adalet 
yoktu. HaJlr ve §err'in cezasi da ahirette degildi. Oliiler «AralOJJ de
nen, yerin altmda ya da diinyanm dogu ko§esinde bulunan karanhk 
bir yere gegiyorlardl. Burada onlann mahkemesini tannga Alat go
riiyordu. 

Bu konuda Mesbiro §Oyle diyor : 
ccOliiniin hayatta yaptig1 hay1r ve §err'in, onun amellerini tak

dirde pek onemi yoktu. Amellerin takdirinde onemli olan, insanm 
diinyada kurbanlar, hediyeler ve ma'bedlere bagi§lar takdim etmek su
retiyle tannlara ve ozellikle tannga Alat'a ilgi gostermi§ olmas1 idi. 

Aradan bin sene daha gegti, nihayet ahiret dii§iincesinin ,Iran'da 
Zerdii§t dininde ve Homeros'un dayand1g1 Yunan efsanelerinde, Hades' 
in ad1 gegen Odysseia efsanesinde meydana giktl.Jl 

Tefsir, C, IX. F . 308 
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Zerdu§t diriinde, n1hun bu dunyadan sonraki hayatl §Oyle du§u
nulmektedir : 

«insan olUnce ruhu uc; gun, uc; gece cismin yamnda aslh kahr. 
Cisim nimet ic;inde ise o da n imetlenir. Azab ic;inde ise o da azab go
rur. Dorduncu guntin §afak vakti ruha bir ruzgar eser, oiU hay1rh ise 
guzel kokulu bir ruzgar, §erli ise kotu kokulu bir ruzgar. Onu ahr, 
bir yere goturur. Ruh orada ya guzel k1zlarla veya korkunc; cadilar
la kar§Ila§Ir. Aslmda ne birinciler hakiki k1zd1r, ne de ikinciler ha
kiki cad1. Bunlar olunun ic; yuzudur. Kendisini hesab gec;idine ve son 
hiikume sevk eden i~i. Bu hesab gec;idinin kap1smda uc; hakim bu
lunur. Bunla.rdan biri Mithr1.'d1r. Burada bir mizan kurulur. Terazi
nin kefelerinden birine olunun iyilikleri, digerine kotulUkleri konur. 
Kefelerden birinin kalki§ma veya ini§ine gore olu hukum giyer. Veri
lecek huktim, onun hayatmm istikametini ta'yin eder. · 

Sevab ve azab, teker teker her iyilige veya kotu!Uge degil de, kul 
olarak butun iyiliklere ve kotiiluklere gore ta'yin edilecegi dii§uni.ll
mektedir. iyilikler ag1r gelirse, butun gunahlar affedilir. Bunlardan 
herhangi bir gunah kendi ba§ma ne kadar buyuk olsa da ona bakil
maz. Keza pi§manllk ve tevbeye de itibar yoktur. Hesabta bagi§lan
mamn mumktin olmad1g1 du§unillmektedir. Zira o hesab rahmet uze
rine degil, adalet uzerine kurulmu§tur. 

Tart1 bittikten ve hukum sad1r olduktan sonra hesaba c;ekilmi§ 
kimseye; Cehim uzerinde uzanan, hay1rhlara geni§leyen §erlilere de 
incelen, k1ldan ince k1llgtan keskin olan kopru ya da S1rat'tan gec;
mesi emredilir. 

Sonuncular Cehime du§erler. Karanllk, o kadar ki elle tutulacak 
kadar kesif bir karanllk. Bunlar Cehime du§unce birbiri uzerine yigl
llrlar. Atm boynundaki sac;lar gibi. Boyle olmakla beraber her biri bu 
kadar kalabahk ic;inde yine de pek katl , bunaltlc1 bir yaln1zllk ic;in
dedir. 

Hay1rhhtra gelince, onlar da nura giderler. Orada onl'ar1 Ahura
mazda kar§Ilar. Bunlar iyi amel, iyi soz ve guzel fikir ortasmdan ge
c;erek buraya gelirler. Burada Mazda'mn huzurunda ebedi mutluluk 
ic;inde ya§arlar. 

Butun bular, ter'azileri ag1r veya hafif gelenler ic;indir. iyilikleri 
ve kotillUkleri birbirine denk olanlar ise gokle yer arasmda c;ok geni§ 
bir mekana konulurlar. Orad'a s1cak ve sogugun elemini c;ekerler. Bii
tiin hava degi§imlerini hissederler. Daima timid ve korku ic;inde, kal
dikc;a daha da kararacak olan bu kotU ya§antllarmm degi§mesi hak
klnda son hukmu beklerler. Buramn en me§hur sakini <<KriZ'a§ba)) d1r. 
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Bu adam, korkung bir canavan oldurmii~ttir. Bu iyilik ona yeter. 
Sonra da kutsal ate§i kirletmi§tir. Bu kotiiliik de ona yeter. (Yani 
iyiliklerin de kotiiluklerin de en biiyiigiinii yapmi§tlr.) Kotiilugii iyi
ligine denk gelmi§, bu yiizden naim lie Cehim arasmda kalmi§tlr. 

Her halde okuyucu, Zerdii§t dini ile eski Mis1r dininin, hay1r ve 
§erre terettubeden cermet, cehennem, hesab ve ceza tarz1 hak
kmdaki dii§iinceleri arasmdaki yakm benzerligi gormekte gecikmeye
cektir. ikisi arasmda o derece benzerlik var ki izaha ihtiyag gt:ister
miyor. 

Gelelim Yunan mitolojisine. Orada da ahiretten bahsedilmekte
dir. Bu akide orada Milad'dan once IX. as1r civarmda ya§ami~ oldu
gu .soylenen «Odysseia HomerOSll da kendini gosterir. Siifli alemden 
olan Hades' in, Homeros'tan once olmas1, Homeros'un efsanede Hades'
tan faydalanmi§ olmas1 kuvvetle muhtemeldir. Mitolojiye gore Hades, 
yerin altmdad1r. Buras1 karanllk bir yerdir. insanlar i:iliir olmez, ruh
lan _buraya iner. Bunun ba§mda tann Platos bulunmaktad1r. Tann
galarm hi9 biri buna katllmami§tlr. 0 da kendisinin karanhgm1 bi:i
lii§siin diye bahar tanngas1 Bersfonya'yi ~almi§tlr. 

Baz1 diriler, 6zel birtak1m yollarla buraya inebilirler. Nitekim 
Odysseia kahramam Olis de inmi§tir. 

Homeros'un itadesinden, bu ruhla.rm Hades'te hirer gi:ilge halin
de bulunduklanm, viicudlanm diinyada b1raktlklan, viicuda bir daha 
donemeyecekleri i~i:h mucerred e§bah haline geldiklerini anlayabili
riz. Qiinkii Olis, ~ok sevdigi annesini burada tutmak istemi§. fakat 
buna muvaffak olamami§tlr. Keza bu ruhlarm, dunyadaki hatlrala
nm, sevgi ve tepkilerini muhafaza ettiklerL."li de anhyoruz. Zira kah
raman Agaks, i:iliimiinden sonra ihil'in z1rhlanm kulland1g1 igin Olis'i 
azarlaffil§tlr. A~aks, bu z1rhlara sahip olamad1gmdan dol'aYI Travda 
.sava§mda oldiiriilmii§tii. i§te A~aks, siifli alemde Olis'le kar§Ila§mca 
onun biittin raz1hk istemesine ragmen Olis'e selam vermemi§tir. Olis, 
ihil'in dunyada sag olan oglu Newptelmus'u ovunce ihil sevinmi§tir. 

Homeros'un Olis dilinden anlattlgma gore Olis, Hades'te tann 
Minos'u gormii§. ~oyle : Minos elinde kamg1, tahtma oturmu§. Oliiler 
davalanm ona anlatlyorlar. Pek ~ok OIU. kalabahg1, buyuk kap1c1lar 
onunde toplanmi§ davalanm arzetmek ic;in s1ra bekliyorlar. 

Olis'in gordiigu ~e~itli azablardan biri de §U : Olis gormii§ ki zor
ba Tityos, yiizu koyun uzanmi§, dokuz donumluk yeri kaplaffil§; iki 
yanmda korkunc; hirer ejder. Tityos'un buyuk, kanh cigerini ve ka
tm barsaklanm kopanp yemektedirler. Tannlar tannsmm sevgilisi 
Latona'yt kendine cezbetmege c;ah§tlg1 i<;in bu azaba ~arptmlmi§tir. 

T.ityos dunyada i§ledigi bir suc;tan dolay1 degil. 
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Yine Olis orada gormli§ ki Tantalos, kaynar bir su it;ine atllmi§. 
<;enesine kadar su it;inde. Kaynar su dalgalan yiiziine ~arp1yor. Bu 
su i~inde susuzluktan bagn yamyor ama dilini 1slatacak bir damla su 
dahi bularmyor. Ba§mm iizerinde de meyve aga~lan. Salkimlan ,§l§a
~ sarkml§ fakat eli yeti§miyor onlara. Bir meyva koparmak istedik
~e bir riizgar esiyor, dallan allp o tarafa gotiiriiyor. 

«Sifos» u da gormii§ ki oniinde biiyiik bir ta§ yuvarhyor. Ta§I da
gm tepesine ~1karacak. Fakat tam tepeye yakla§tlgi s1rada ta§ yu
varlamp ta cehennemin dibine dii§iiyor. Bu deh§etli yorgunluk i~inde 
Sifos'un viicudundan terler bo§amyor. 

S1rf tannlar tannsmm kans1 Hera'mn keyfi i~in cebbar Herak! 
de amcas1 oglu Yorizos'a itaat ve hizmet etmege mahkum edilmi§tir. 
(Herak!, tannlar tannsmm, insanlarla birle§mesinden dogan oglu
dur.) i§te buna k1zan Hera, onu §oyle bir azaba mahkum etmi§: «He
rak!, Hades tanr1s1 Ploto'nun kopegi Sirbiros'Ia bogu§maktadir. Sir
biros'un ii~ ba§l vard1r. Bu, bir i§kence aletidir. T1rnaklanm suc;lula
nn ruhlarma batlnr.>> 

Merhum Abdiilkadir, Satney ve oglu k1ssa:s1yla Odysseia'daki Olis 
hildyesi arasmda biiyiik bir benzerlik gormektedir. ~imdi onun dii
§iincelerini iktibas edelim, ondan sonra da kendi gorii§iimiizii ekle
yelim: 

1) «Homeros efsanesinde Olis, cehenneme iner. Mlsir efsanesin
de de Satney ile oglu cehenneme inerler. 

2) Homeros efsanesinde Minos, elinde altun bir kamc;1 tutmak
tadir. M1s1r efsanesinde de Oziris elinde bir kam~1 tutar. 

3) Homeros efsanesinde oliiler davalanm Minos'a arz ederler. 
Mls1r efsanesinde de miinadiler (~agmc1lar), davalarim Oziris'e an
Iatsmlar diye oliileri c;agirmaktadirlar. 

4) Homeros efsanesinde oliiler, geni§ kap1Ian alan c<Hades>> ev
Jerinde durmaktad1rlar. M1s1r efsanesinde de oliiler yedi biiyiik salon
d'a beklerler.n 

Biz bunlara §Unu da ilave edelim: M1s1r efsanesinde su~lu, vah
§i imayit'in online at1lmaktad1r. Homeros efsanesinde de ejderler ya 
da ii~ ba§h kprkun~ kopek, suc;Iunun cigerini par~alamaktad1r. M1s1r 
efsanesinde cehennemde yemek, su~lunun ba§tmn iistiinde as1h bulu
nacak, su~lu bundan almak istedik~e yemek ondan uzakla§acaktlr. 
Yunan efsanesindeki cehennemde de su~lunun ba§I iistiinde meyve 
aga~lan var. 0 uzand1k~a meyvalar ondan uzakla§IyOr. 

Ancak Abdiilkadir, iki cehennem arasmda esasll bir fark gormek
tedir. 0 da §U: «Homeros diyor ki: Oliiler arasmda Minos hiikmeder. 
Ve oliiler davalanm Minos'a arzederler. Mori'ye gore -ki Mori bu dii-

JSI 

~i 
k: 
ol 

la 

dE 
tu 
sr 
al 

n: 
I a 
iz: 
ri1 
h2 

ta 

pe 
ra 

m: 
dil 

· Iu; 
sa 
du 
de 
na 
diJ 

dn 
ta1 
hi( 
ak 
bh 
va 
rir 
lar 



Jsra. 98-99) HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIRi 4909 

~tincesinde isabetlidir.- davalar, oltimden sonra oltiler arasmda ~1-

kan anla§mazllklardir. Nas1l diriler arasmda anla§mazhk oluyorsa, 
oltiler arasmda da anla§mazhk oluyor demektir. Bu, oltilerin dtinya
da yaptlklarmdan hesaba ~ekilmeleri demek degildir.» 

Sonra §Oyle diyor : 
«0 halde Homeros'un cehennemi, insanlarm hayatta iken yaptlk

larmdan hesaba ~ekildikleri bir yer degildir; oldtikten sonra kendi 
aralarmda ~1kan anla§mazhklardan hesab verme yeridir. Bu takdir
de Homeros cehennemi, M1s1r dti§tincesindeki cehennemin ta§1d1g1 bti
ttin ahlaki deg;eri kaybetmi§tir. 0 zaman diyebiliriz ki Homeros, Ml
sJr dti§tincesindeki Satney ve oglu ve Oziris'in mahkemesi efsanesini 
ahp kisaltmi§, baz1 §ekillerini alml§ ama oztinti yitirmi§tir.n 

i§te serdettigimiz bu mtitalaalar, Homer cehenneminde s1rf tan
nlar tannsmm §ehveti ya da kans1 Hera'nm keyfi veya diger tann
larm zevki ic;in suc;suz kimselerin de azaba c;arptmlmasmdaki sebebi 
izah eden kuvvetli gorti§lerdir. Bunlar, Yunan efsanelerinde §ehvetle
rin ve kaprislerin hakim oldugunu, ne dtinya hayatmda, ne de oteki 
hayatta ic;sel durumun ve adaletin k1ymeti olmadigmi gosteren bir or
tamda c;evrilidir. 

Boylece M1s1r akidesi, kendinden iki bin. sene sonra gelmi§ bu put
perest inanc;larm c;ok tisttinde ytice ufuklarda parlayan tek akide ola
rak kalmaktadir. 

Homeros devrinden sonra ahiret dti§tincesinin iran'lllarda ve Ro
ma'hlardaki geli§imini incelemezden once bu dti§tincenin eski Hind 
dinlerindeki yerinden bahsedelim : 

Halen bir k1s1m Hind'lilerin, Seylan halkmm, Japonlarm c;ogun-
. lugunun ve birc;ok <;in'lilerin dini olan Hinduizm'de ve Budizm'de he

sab ve ceza olan ahiret dti§tincesi yoktur.. Onun yerine «Nirvana>> var
dlr. Nirvana, en btiytik n1hta fani olmak demektir. Ancak bu iki din
de Nirvana'ya ula§ma yollan degi§iktir. Hinduizmin Veda, Brahma
na, Upani§ad ve Vedanta adh kitaplan varchr. Sonuncusu en yenisi-· 
dir. 

«Hindulara gore; Veda, Brahmana ve Upani§ad vahiy kitaplan
dir. Bunlar birbirine z1d c;e§itli fikirler ihtiva eder. Orada bir taraf
tan tannlann ve tannc;alann 9ogald1gmi gortirken diger taraftan tev
hid, huh11 ve vahdet-i vticud fikrini gormekteyiz. Bu, muayyen bir 
akideye davetten ziyade, muhtelif inanc;lara mtisamaha eden sosyal 
bir· diizendir. Veda'da tannlar c;oktur. Her birinin ihtisas1 ve bir i§i 
vard1r. Bunlann i§leri birbirine kan§illl§tlr. <;unkti muhtelif kabilele
rin tannland1r. Bu tannlar sonunda bir birlige ytikselmi§lerdir. (Bun
larm hey'et-i mecmuasl bir birlik te§kil eder ki ; btitiin yaratlklar, bu 
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birlikten fi§kirmt~tir ve tekrar ona donecektir. Bu bire yiikselme fik
ri, ozellikle Upani§ad'da gaze \!arpar ve bu yiikseli§ Vedantaya vas1l 
olur. Vedanta'nm kelime manas1, Veda'mn hatimesi (sonu) dir. 

Vedanta'mn temeli §Udur : Allah ve insan nefsi tek bir §eydir. 
Ama insana iki ayn §eymi§ gibi gelir. Zira insan idraki, bunlann bir
ligini gorecek seviyeden a§ag1dad1r. insan, kendindeki zat (benlik) 
hududunu k1rmad1k\!a bu sap1kllgmda devam edecektir.>> 

Benlik hududunu k1rmay1, baz1lan. cesedden kurtulmak olarak 
tefsir ediyorlar. Hindulann, ruhu cesedin tahakkiimiinden kurtarmak 
ve kudsal Zat'la birle§ip Nirvana derecesine ula§mak i\!in cesede azabe
dip onu ag1r tecriibelere ko§tuklan me§hurdur. I'§te bu hareket, bu 
inan\!tan ileri gelmektedir. 

inlSan ruhu tam manasiyla temizlenip cesedin te'sirinden kurtu
larak Kudsal Zat'la birle§medik\!e Nirvana derecesine ula§amaz. 

I§te tenasiih, bu gayeyi ger\!ekle§tirmek igindir. Tenasiihe gore, 
insan oldiigii zaman ruhu bir hayvan veya ins'ln viicuduna ge\!er. Ve 
o viicudda \!e§itli azablara du\!ar ohir. Boyle azab \!eke \!eke temizlenir 
ve nihayet Nirvanaya ula§Ir, tenasiihten kurtulur. 

Budizme gelince: Bu din daha yenidir. Milad'dan once 500 y11l 
civannda dogmu§tur. Tenasiihe inanmaz, ruhu temizlemek i\!in cese
de azabetmeyi .gerekli gormez. Insan ruhundan korkun\! §eylerin Slklll
tiSllll kaldmr ve onu ·Allah'm rahmetiyle doyurur. Ferde, ruh ne de
rece safla§Ir, benlikten ve bedeni lezzetlerden ne derece kurtulursa 
!Nirvanaya ula§acagml, biitiin giiciiyle biiyiik ruha yonelecegini teb
§lr eder. 

Buddha oliirken talebesi «Enanda» ya soyledigi sozlerden bu fikri 
anl1yorum: 

<(Cesedine i§aret ederek dedi ki: Bu \!e§itli maddelerden meydana 
gelmi§ kari§Im viicud, elbette unsurlarma \!OZiiliip dagllacaktxr. Seni 
hi\! bir §ey, ruhi miicadelene devam etmekten allkoyma~m. Yakmda · 
1srarc1 '§ehvetin kotiiliigiinden, mizah ve cehaletin kotiiliigiinden kur
tulacaksm Enanda! >> 

Yine baz1 tabilerine §oyle demi§tir : 
«Ey rahibler, i§te size lZtuablardan ac1lardan yiiksek olan, lZtl

rablardan kurtaran hakikat: Dogum azabtlr, ihtiyarhk azabtir, has
tallk azabtlr, oliim azabtlr, sevdigimizden aynlmak azabbr, arzu etti
gimiz §eyi yitirmek azabtlr. Soziin k1sas1 diinya hayab •azabbr. 

Ey rahibler, i§te . size lZtlrablann sebebine dair hakikat : Tekrar 
dogumun ash olan ihtirasta §ehvet ve lezzet vardtr. U\! tiirlii ihtiras 
vardtr : Lezzet ihtiras1, hayat ihtiras1, toprak ihtiras1. 
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Ey rahibler, i§te size lZtlrablarm durmasma dair yiice hakikat : 
ihtirasm durmas1yla Izt1rablar durur. Arzular, alakalar gitmedik\!e 
elemler durmaz. ihtiras1 atmak, nlhu ondan bo§altlp kurtulmak ve 

· nefsin §ehvetlerini yenmekle 1zt1rab durur. 
Ey rahibler, elemlere bir sm1r koymamn yolunu gosteren hakikat 

§Udur : Bu yolun sekiz dall vard1r; dogru iman, dogru konu§ma, dog
ru gidi§, dogru kazanc;:, dogru c;:all§ma, dogru dii§iince ve dogru teem
muLl> 

Goriiliiyor ki Hinduizm ve Budizmde, eski M1s1r dininde, Zerdii§t 
dininde ve Yunan mitolojisinde oldugu gibi bir ahiret alemi fikri yok
tur. Hinduizm'de giinahlan temizlemek ic;in Tenasiih, IZtiraplar, azab
lar ve §ehvetlere kar§I koyma, arzulan terk etme vard1r. Budizm'de de 
Biiyiik ruhta, Nirvana'da fani olmak, Allah'm zatlyla birle§mek ic;:in 
benlikten s1ynhp c;:1kmak vard1r: 

§imdi tekrar Yunan mitolojisine donelim: Milad'dan once be§in
ci as1rda y~ayan §air Pindar, ikinci Olimpia kasidesinde §oyle diyor : 
«Diinyadaki biiyiikler, cehennemde bir hakim bulacaklard1r. Bunlar
dan haram i.~leyenleri tannc;:a Ananki muhakeme edecektir.» Fakat 
Vindar, bu muhasebenin ne §ekilde cereyan edecegini ac;:Jklam1yor. An
cak bu dii§iince, bu hesabm adaletli olacagma dair M1s1r inancma dog
ru atllmi§ onemli bir ad1md1r. 

Ara.dan y1llar gec;iyor. Eflatun (Dogumu M.O. 427-419) gelip §Oy
le diyor : 

«Oliiler kendilerini muhakeme edecek olan hakim Redamant (Mi
nos'un karde§i) m oniine gelirler, ona yakla§Irlar. Redamant her ru
hu sorguya c;eker, fakat kimin ruhu oldugunu bilmez. Ruhu, fesad ve 
habaset ile dolu, hakikattan uzak ya§aml§ goriirse; zindana gonderir, 
ora.da hak ettigi azab1 c;:eksin diye. >> 

Sonra diyor ki : 
<<Redamant hiikiim giyenleri, temizlenmeye kabiliyetli olup olma

diklarina gore damgalay1p ni§anladiktan sonra cehenneme gonderir. 
Temizlik ve hakikat ic;:inde ya§ad1gm1 gordiigii ruhu da taltif · eder, 
mutluluk adalarma gonderir.» 

Boylece Eflatun; Homerosun kaybettigini telafi etmeye c;:ali§Iyor 
ve kendinden iki bin be§ yiiz y1l once zuhf1r eden Mis1r inancmm ke-
narma yakla§Iyor; · 

Aradan be.§ yiiz sene daha gec;iyor. Biiyiik Roma §airi «Werc;il» ge
liyor. Milad'dan once 70-19 ylllan. On iki fas1ldan miite§ekkil :inyada 
destatl}.m yaz1yor. Bunlardan alti fasll Odysseia tarzmda alt1s1 da Ho
meros'un ilyada's1 tarzmdadir. 
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Altl fas1ldan birinde mitoloji kahramam inyas, babas1 An§iz'i gor
mek ve ondan kendisinin ve c;:ocuklarmm istikbali hakkmda bilgi al
mak igin stifli aleme gider. Buraya bir kahine ile beraber iner. Bu ka
hine onu, oltiler diyanna goturur. Burada golgeler ve ruhlar gorur 
Steks nehrini gec;:erler. Bu nehir, cehennemde yilanlar ve korkunc;: hay
vanlarla dolu bir nehirdir. Bu nehirden gec;:meyi, oltilerin ruhlanm 
sevk eden pek uzunttilti noti «~aron)) idare eder. Sonra kahine yolu
na devam eder, inyas da onun ardma dti§er. Tamamen tiztintu ve 
umutsuzluk dolu bir aleme gelirler. 6IU hayalleri bu aleme gelip git
mektedir. Burada inyas, Travda kahramanlarmdan bir c;:ogunu go
rur ... Sonunda da babas1yla kar§Ila§Ir. Babas1 ona soyu igin yaz1lm1§ 
olan §eref ve iftihan bildirir. 

Werc;:il'in cehennemi de, biraz once i§aret ettigimiz M1s1r cehen
neminden mtilhem olan Homeros cehenneminin aymd1r. Yalmz baz1 
eksiklikler ve degi§iklikler vard1r. 

~imdi Yunan mitolojisini b1rak1p israilogullarma gec;:mek ve biraz 
da onlarm ahiret dti§tincesinden bahsetmek istiyoruz. Bugun, Yahfr
dilerin birinci kitab1 Ahd-i Kadim'de ahiret aleminden hit;: bahsedil
mez. 

Btittin .siyaktan (sozun temasmdan) anladigimiza gore, §err'e ce
za dtinyadad1r. Ferdler de cemiyetler de kotultiklerinin cezasm1 bu 
dtinyada goreceklerdir. israilogullarmm tanns1, kendilerinden herhan
gi tir ferd veya neslin yapt1g1 kotulugu daima bilir. 

Fakat bu inan9, hayattaki realitey~ mukavemet edecek nitelikte 
degildir. Hayatta bazan §er cezas1z kallyor, iyilikle kar§Ilaruyor; hayir 
da aksine kotuluk goruyor. Neticede bu safiyane i'tikad ile hayat ger-
9egi arasmdaki uyu§mazhk yuzunden bu inane;:, israilogullannm ru
hunda bir .sar.smtl meydana getiriyor. Ahd-i Kadim'deki Eyyub Sifr'in
de bu husfrs ag1kga kendini gostermektedir. 

~imdi Prof. Ali Edhem'in bu sifr'e dayanarak yazd1g1 Nazarat 
fi'l-Hayat ve'l-Muctema' adh kit~bmdan bir fas1l takdim edecegim. 
Profe.sorun sozlerini ki.saltmak veya bunlara bir §ey Have etmek luzfr
munu duymuyorum : 

«Eyyub Sifr'inin on tit;!tincu babmda Eyyub, ashabma verdigi ce
vabta Ytice Zat'tan bahsederken §Oyle diyor : «0 beni oldurse de, yi
ne onu arzu eder kalacag1m. Ancak onun onunde yollanmm dogru
lugunu savunacag1m.)) Bu sozde tam imanla biraz inkar birle§mekte; 
mutlak guven, §ek ve §Uphe golgesine kan§maktadir. Ahd-i Kadim'in 
en edebi sifr'lerinden olan ve ctir'etli gorti§lerle dolu bulunan bu sifr
de Allah'm verdigi dertlere 1ztlrablara sabreden Eyyub, bir zaman der-
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dini gizlemege, duygularm1 yutmaya c;ah§Ir. Bu sifrde c;ok niifuzlu go
rii§ler, ciir'etli sozler vard1r. Burada insamn durumu §5yle izah edilir. 
<rKadmdan dogmu§, az omiirlii, c;ok kotiiliik yapan.» Allah'tan da §OY
le bahsedilir : «Ara§tlnlamayacak kadar biiyiik i§ler yapan, sayrlama
yacak kadar harikalar yaratan.» insanm adalet arzusundan, hayat 
olaylanndaki hikmeti aramasmdan, varllgm hakikatm1 ogrenme c;a
basmdan bahseder. Bu sifr, insanda c;arpi§an iki kuvveti tasvir eder. 
insanda, be§eri fiillerinde, milletlerin hayatlarmda tecelli eden ilahi 
adaletin varhgmdan duydugu §iiphe ile, kendini bu §iiphenin gayya
smda bogulmaktan kurtaracak kuvvetli iman c;arp1§masm1 en ince ve 
en dogru tasvir eden bir sifrdir bu. 

«Bu sifr, israilogullarmm dini dii§iincesine •§iiphenin girmeye ba§
ladigmi gosteren onemli bir merhale te§kil eder. israil dinine gore dii
rust, iyi adam dunya hayatmda bu istikametinin, guzel ahh1kmm mu
kafatim gorecek; iyilikten kac;1p gunahlara dalan da i§ine uygun ce
zayi c;ekecektir. Yani iyilik de kotiiliik de diinyada kar§Ihgml bula
caktlr. Fakat hayatm, ya§anan olayl•arm bu saf i'tikadl dogrulama
dlgl, §erlinin cezaslm c;ekmedigi hayirlmm mukatat gormedigi, aksi
ne bazan yaptig1 duriistliigiin insam daha kotu duruma dii§iirdiigii 
goriilmii§tiir. Artlk bu mesele insan akhm ugra§tlrmaya ve zihinleri 
buland1rmaya ba§lami§tlr. Acaba ilahi adaletten §iiphe edilebilir mi? 
Yahut ztiliim goriinen bu hayat olaylarmda acaba insanm goremedi
gi, dii§iinemedigi c;ok ince bir adalet mi var? Boylece adalet dii§iince
sinin ufuklan geni§leyip, k1sa gorii§ ve k1sa ak1ldan gelen itirazlara 
da miilsamaha ba§ gostermi§tir. i§in daha korkunc; tarafl, ahiret ha
yatl dii§iincesi iizerine dii§en bu golgenin, ondan sonra bir daha kalk
mam·asldlr.» 

:~iiphesiz Israilogullarmda Ahd-i Kadim'in yazih§mdan sonra, uzun 
siiren tarihleri boyunca ahiret dii§iincesi geli§IDi§tir. Matta incil'inin 
yirmi ikinci babmda §U ifadeyi goriiyoruz : 

«'Kiyamet yoktur diyen Sadukiler, o giin isa'ya gelerek sorup de
diler.. . » Bundan anhyoruz ki Hz. isa zamanmda Yahudilerden hir fir
ka k1yametin olmad1grm iddia ediyordu. Yine tsrailogullanndan Fe
risiler ise k1yamete inamyorlard1. Bunu da peygamberlerden bahse
den yirmi iic;iincii babtan ogreniyoruz. Orada peygamber Paul §oyle 
diyor: «Ben Ferisi oglu Ferisiyim. Oliilerin k1yametini (kalkacagm1) 
iimid ettigim ic;in muhakeme olunuyorum ... Qiinkii Sadukiler; klya
met ve melek ile ruh yoktur, derler. Fakat Ferisiler ikisini de ikrar 
ederler.» · 

Yahudiler, Bizans valisini Paul'e kar§l kl§klrtlp <<0 miifsiddir, us-



4914 iBN KESIR (Ciiz: 15 ; Sure: 17 

lu olan Yahudiler arasmda fitne uyand1rmaga ~ah§Iyor.» diyerek Pa
ul'u yakalamasm1 istiyorlar. Paul de kendini· savunmak i~in valiye bu 
sazleri soyliiyor : Yirmi dorduncu babda Paul §Oyle diyor: . 

((Ben Namusta ve Peygamberlerde yaz1h bulunan her §eye inan
ffil§ olarak rabb1ma ipadet ederim. Onlarm bekledigi §eyin olacagma ina
myorum: Yakmda iyi ve gunahkar oliilerin k1yameti olacaktlr.» De
mek ki tsrailogullarmdan bir cemaat arasma ahiret inanc1 girmi§tir. 

Fakat bu i'tikactm onlara ne zaman girdigini ta'yin edemiyoruz. 
Bu hususta ilk i§areti Milad'dan once XIII. as1rda ya§ami§ bulunan 
E§'iya'mn Sifr'inde (i§aya, Bab : 24) buluyoruz. Fakat bu ibare ile, 
mutlaka k1yamet gununun kasdedildigine dair kesin delil yoktur. Bu 
i§aret, onun kehanet tarzmdaki §U sozudur : 

!!i§te Rab dunyaYl bo§<altlyor, onu ~ol ediyor ve onun yuzunu alt 
iist ediyor ve orada oturanlan dag1tlyor.n Ve §Oyle devam ediyor: «Ve 
vaki' olacak ki deh§et velvelesinden ka~an ~ukura dU§ecek; ve ~uku
run i~inden ~1kan tuzaga tutulacak; ~unku yuksekteki pencereler a~Il
di, ve dunyamn temelleri titriyor. Dunya ezildik~e ezildi, dunya yanl
dik~a yanld1, dunya sars1ld1k~a sars1ld1. Dunya sarho§ bir adam gibi 
.sendeleyecek, ve bir salmcak gibi sallanacak; ve bir daha kalkama
yacak.>> 

<<0 gun Rab, yuksekte olanlarm ordusunu yuksekte, ve yerin kral
lanm yer uzerinde yoklayacak. Ve esirler ~ukura nas1l toplamrl'arsa, 
onlar da bir araya toplanacaklar, ve zindana kapatllacaklar ve ~ok 
giinlerden sonra yoklanacaklar ve ay k1zaracak ve gune§ utanacak; ~iin
ku ordularm Rabbi, Sion dagmda ve Yeru§alim'de kralhk edecek; onun 
ihtiyarlan kar§Ismda izzet·.» 

Fakat bugun, diinya giinlerinden biri de olabilir. · H'atta bOyle ol
masi da kuvvetlidir. <;iinku yirmi be§inci babda §Oyle deniyor : 

ceO gun denilecek: i§te bekledigimiz ilah1m1z budur. Ve bizi kur
taracaktlr. i§te bekledigimiz Rab budur; onu bekledik, onun kurtan-· 
§1 ile mesrur olacag1z ve sevinecegiz. <;unku Rabbm eli bu dagda ra
hat edecek; ve gubre y1gmmm suyunda saman ~opu nas11 ~ignenirse, 
Moab da oldugu yerde oyle ~ignenecek. Ve yiizen bir adam yuzmek 
i~in ellerini uzattlg1 gibi onun ortasmda ellerini uzatacaktlr; fakat 
Rab, onun gururunu ellerinin huneriyle berab~r al~altacaktlr. Ve se
nin duvarlarmm yill,sek hisanm YJ.kiyor, al~alt1yor ve topraga kadar 
da indiriyor.>> (i§aya, Bab : 25) 

Yirmi a1tmc1 babda : 
"o giin Yahuda diyannda §U ilahi terennum edilir : Kuvvetli §eh-
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rimiz var; kurtart§l duvarlar ve bur~lar olarak koyuyor. Kap1lan a~m 
ki emaneti koruyan salih millet i~eri girsin ... )) 

Demek ki bugun, israil'in du§mam Moab' a galib geldigi gundur. 
Bu E§'iya (i§aya) nm Ahd-i Kadim'de bulunan diger kehanetler gibi 
haber verdigi mahalli bir gun olacaktlr. 

Milad'dan once II. as1rda ya§affil§ olan Danyal Sifr'inin on ikinci 
babmda da k1yamet giinune benzer bir gune i§aret edilmektedir. Bu 
i§aret, E§'iya (i§aya) mn i§aretinden daha ~ok k1yameti gosterirse de 
bunun da dunya gunlerinden l:Jir gun ve israil milletinin istikbaline 
dair verilen haberlerden biri olmas1 ihtimali vard1r. Danyal, rabbm 
kendisine vahyini hikaye ederek diyor ki : 

«Ve senin kavminin ogullan i~in durmakta olan buyuk reis Mi
kael, o vakit kalkacak ve millet olalldan beri o zamana kadar vaki' 
olmami§ bir s1kmtl vakti olacak; o vakit senin kavmin, kitapta bulu
nan herkes kurtulacak ve yerin topragmda uyuyanlardan bir ~ogu, 
bunlar ebedi hayata ve §Unlar utanca ve ebedi nefrete uyanacaklar. 
Ve anlayi§h olanlar, gok kubbesinin panlt1s1 gibi, bir ~ogunu salaha 
dondurenler. de y1ldizlar gibi ebediyen parlayacaklar.>> 

Fakat bu, iran'da u~ krahn ve bunlardan .qaha zengin ve kuv
vetli olan dorduncu kralm kalk1p Yunan memleketine hucum edecek-
lerinden ...... bahseden uzun bir konu§madan sonra soylenir ve; niha-
yet o gun gelecektir, denir. Bu da gosterir ki bu ifade, a~1k~a klyame
ti gosteren bir nass degildir. istikbale dair soylenen bu gibi haberler
de Olumden soma peygamberlerin kalklp dirilmesine dair ifadeler, G9-
gu kere israil milletinin nihayet yukselecegine ' i§aret Sayillr, ahiret 

I 

alemine intikali gostermez. . ' 
incil'de ve Rasullerin i§leri'nde bulunan I§aretler, netice itibany

la Yahudilerde k1yamet gunu i'tikadmm bulundugunu isbata kafidir. 
Ancak oyle gorunuyor ki bu i'tikad, Yahudilerde ge~ meydana ~lkffil§
tir. Boyle olmakla beraber Yahudiler, bu noktada Mls1r akidesinden 
muteessir olmaml§lardlr. 

Gelelim Hmstiyanllga : Onda «Rabbm Melekutu», · ((Ebedi Haya
tl», azab i~in ((Cehennem», <cNar» ve <cZulmet» ta'birleri vard1r. Yine 
H1ristiyanllk'ta «Din gunu» ta'biri de ge~er . 0 gun in.sanoglu. (Hz. 
!sa), Allah'm melekleriyle birlikte gelecektir. Ama bunun zamamm 
kestiremiyoruz. K1yamet gunu ·mudur?, yoksa incil'de mevcud oldu
gu gibi Hz. Isa'mn defninden u~ gtin sonra dirilip kalktlg1 gun mu? 

Matta incilinin on altmc1 babmda §Oyle deniyor: 
<<Zira insanoglu, Baba:smm izzetinde onun melekleriyle beraber 

gelecek ve o za:man herkes kendi ameline gore ceza gorecektir. Ger~egi · 
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soylU.yorum ki: Bu kalki§ta bir kavim vard1r ki onlar, insanoglunun 
(Mesih'in), melekutunun i~inde geldigini gormedik~e oliimii tatmaz

lar.» 
Bu incil'in on dokuzuncu babmda §6yle deniyor : 
«Isa tilmizlerine dedi : Size ger~egi soylU.yorum ki : Bir zengmm, 

goklerin melekutuna girmesi gii~tiir. Ve yine size diyorum ki : Deve
nin igne deliginden ge~mesi, bir zenginin Allah'm melekutuna girme
sinden daha kolayd1r.>> 

«insanoglu her §eyin yenilenmesinde, izzetinin tahtma oturacag1 
zaman, siz ki benim ard1mca gelenlersiniz, siz de israil'in on iki sib
tma (kahllesine) hiikmederek on iki taht iizerinde oturacaksm1z. Ve 
benim ismim ugruna evler, ya karde§ler, ya k1z karde§ler, ya baba, 
ya ana, ya ~ocuklar veyahut kanlar b1rakan her adam yiiz katm1 ala
cak ve ebedi hayata kavu§acaktlr.>> 

Aym incil'in on ikinci babmda §6yle deniyor : ccSiza diyorum : in
sanlar soyledikleri her bo§ soz i9in hiikiim giiniinde hesab verecekler
dir.>> 

On altmc1 babmda: ccBen yine sana diyorum ki: Sen Petrus'sun. 
Ve ben kilisemi bu. kayamn iizerine kuracag1m; ve oliiler diyanmn 
kap1lan (cehennem kap1lan) onu yenmeyecektir. Goklerin melekutu
nun anahtarlanm sana verecegim.>> 

On sekizinci babmda: cc~ayet elin ve ayagm siir9mene sebab olu
yor, seni dii§iiniiyorsa onu kes at. Zira senin i~in topal veya 9olak ola
rak hayata girmek, iki ele ya da iki ayaga sahib olarak ebedi ate§e 
at1lmaktan daha iyidir.n 

Markos incili'nin dokuzuncu babmda bu ifadenin §U ilavesi. var: 
ccOrada onlann kurtlan olmez, ate§i sonmeZ.>> 

Matta incili'nin sekizinci babmda §6yle deniyor: ccDogrusu size 
diyorum ki : Dogudan ve Batldan bir 90klan gelecekler ve goklerin 
melekutunda ibrahim, ishak ve Ya'kub oturacaklar ve melekutun ogul
lan harici zulmete (dl§ karanhga) atllacaklar; orada aglayi§ ve di§ 
gicirtlsi olacak.» 

Bu :i:ncil'in on birinci babmda §Oyle deniyor : ccSen ey Keferna
hum, sen goge kadar m1 yiikseleceksin? OlU.ler diyanna kadar ine
ceksin. <;iinkii sende yap1lmi§ olan kudretli i§let Sodom'da yap1lm1§ 
olsayd1 o, bugiine kadar dururdu. Fakat ben size derim ki: Din giinii 
senden ziyade Sodom diyanna kolayhk olacaktlr.» 

Yinni altmc1 bab: ccSize diyorum ki: Ben §imdiden itibaren as
manm bu mahsuliinden (§arabmdan) i9meyecegilll:, ta babamm mele
kutunda sizinle beraber taze olarak i9ecegim giine kadai'.>> 
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i§te incil'lerde naime, goklerin melekutuna, azaba, cehennem ate
§ine veya harici . zulmete dalr sadece bu k1sa i§aretlere rasthyoruz. Yal
mz bir defa Matta i~cili'nin yirmi be§inci babmda az1e1k bir tafsilat 
gormekteyiz : 

«insanoglu, biitiin melekler kendisiyle beraber olarak izzetiyle ge
lince, o zaman izzetinin taht1 iizerinde oturacaktlr : Biitiin melekler 
onun oniinde toplanacak ~oban koyunlan ke~ilerden ay1rd1g1 gibi on
Ian birbirinden ay1racaktlr. Koyunlan sagma ve kec;ileri soluna ko
yacaktlr. 0 zaman kral sagmdakilere diyecektir : Ey sizler babamm 
miibarekleri gelin, ta alemin yaratlll§mdan beri sizin i~in hazirlanml§ 
melekuta sahib olun. Zira ben a~ idim, siz beni doyurdunuz; susam~§
tim, bana su verdiniz; garip kalnm~tlm, beni bannd1rd1mz; \!Iplaktlm, 
beni giyindirdiniz; hasta idim beni arad1mz; zindanda idim, benim 
yamma geldiniz : 0 zaman iyiler ana §6yle cevab verirler : Ya Rab, 
ne zaman biz seni a~ gordiik de doyurduk ; ne zaman seni susuz gor
diik de su verdik? Ne zaman seni garip gordiik de barmd1rd1k? Yahut 
ne zaman seni c;1plak gordiik de giyindirdik? Ne zaman seni hasta, ya
hut zindanda bulup yamna geldik? Kral cevaben der ki: Dogrusu si
ze derim : Siz §U kiic;iik karde§lerimden birine yapmakla bana yapml§ 
oldunuz.» 

<<Sonra solundakilere der ki : Ey mel'unlar kat1mdan ~1km, iblis 
ve onun melekleri i~in haz1rlanm1§ alan ate§e gidin. Zira ben ac1ktlm, 
siz bana yedirmediniz; susad1m, bana su vermediniz; garip kald1m be
ni bannd1rmadm1z; ~1plakt1m, beni giyindirmediniz; hasta ve zindan
da oldum, beni ziyaret etmediniz.» 0 zaman onlar da der ki: Ya Rab. 
biz seni ne zaman ac;:, ya da susuz ya da garip, ya da c;1plak, ya da has
ta, ya da zindanda gordiik de sana hizmet etmedik? Onlara cevaben 
'cter ki : «~u kii~iiklerden birine bunlan yapmamakla bana yapmaml§ 
oldunuz. Ve bunlar ebedi azaba iyiler de ebedi haya.ta giderler.» 

i§te elimizdeki mevcud incil'lerde k1yamet giiniine, hesaba ve aza
ba dair bulunan tek tafsilat bundan ibarettir. Bugiine kadar Hiristi
yanhktaki ahiret inanc1 bu kadarhktlr. Risalelerde ve §erhlerde ba§ka 
hi~ bir tafsilat yoktur. 

Arap Yanmadas1'nda baz1 Yahudilerin ve H1ristiyanlarm bulun
masma ragmen ahiret alemi inanc1 Yanm'ada'da yayllmami§, dolayi
siyla Hz. Muhammed (s.a.) Kur'an'1 getirdigi zaman oldiikten sonra 
dirilme fikri, Araplarca son derece · §iddetll inkarla kar§Ilanmi§tl : 

«Kiifredenler dediler · ki : Siz Oliip tamamen dag1ld1ktan sonra ye
niden dirileceginizi soyleyen bir adam1 size gosterelim mi? Allah'a ya
lan m1 uydurdu, yoksa onun bir deliligi mi var?)) (Sebe', 7) 
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<<Dediler ki : Ne varsa bu diinya hayatim1zdlr, ba§ka yok. Oliiriiz 
ve ya§anz. Bizi oldiiren zamandan ba§ka bir §ey degil. Onlarm bu hu
susta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece zannediyorlar.)) (Casiye, 24) 

Kur'an onlan, insanhk tarihinde goriilmemi§ ahiret inancmm, 
eski M1Slr'da dogmasmdan ta islam'm gelmesine kadar hie; bir be§erin 
hayalinden gec;meyen bir ahiret inanc1 ufuklarma yiik'seltmi§tir. Tak
dim edecegimiz k1yamet me§hedleri, islam'm Araplan yiikselttigi bu 
fikri s1graYI§ hamlesinin derecesini giizel agiklayacakhr. Onlar ahiret 
alemine, cennete, cehenneme, naim ve azaba, mutlak adalete ve geni§ 
rahmete inanm1§lard1r ve onlann bu inanc1, ondan once insanhk tarihi 
boyunca gelmi§ gec;mi§ biitiin uhrevi dii§iincelerin hepsinden miikem
mel, temiz ve pak bir ahiret inanc1d1r. (Seyyid Kutub, Kur'an'da Kl
yamet Sahneleri, 16-47) 

---oOo ---

100 -- De ki: Eger siz, Rabb1m1n rahmet hazineleri
ne sahib olsayd1n1z, o zaman tiikenir korkusuyla onlan 
saklard1ruz. Zaten insan pek cimridir. 

Allah Teala yiice Rasuliine diyor ki: Ey Muhammed, onlara §OY
le de : Ey insanlar eger siz Allah'm hazinelerine tasarruf etme giicii
ne sahib olsaydmiz, tiikenir diye onlarm hepsini tutardm1z. ibn Ab-
bas ve Katade derler ki : ( JLi.i)ll ): kelimesi fakirlik demektir. Bu 
takdirde mana §Oyle olur : Allah'm hazineleri ebediyyen bo§ahp tii
kenmezken siz onun bitip t iikenmesinden korkardmiz. Qiinkii bu, si
zin tabiahmz ve seciyyeniz geregidir. Nitekim Allah Teala ayetin de
vammda : «Zaten insan pek cimridir.)) buyurmaktadir. ibn Abbas ve 

Katade ayetteki ( 1_,::; ~ ) kelimesine; cimri ve hie; bir kimseye bir 
§ey vermeyen, anlamm1 vermi§tir. Nitekim Nisa suresinde de Allah 
Teala §Oyle buyurmaktad1r : <cO zaman insanlara bir c;ekirdek parc;a
Sl bile vermezler.» (Nisa, 53) Yani onlarm Allah'm miilkiinde bir pay
Ian olsaydi, hie; bir kimseye bir §ey vermezlerdi. Bir c;ekirdek tanesi 
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kadar bile. Allah Tea.la insam oldugu gibi tavsif ediyor. Tabiatlyla Al
lah'm muvaffak k1hp hidayete erdirdikleri mustesnad1r. Zira cimrilik, 
g1g1rtkanhk ve feryad ti figan etmek, onun vasf1d1r. Nitekim Hak Te
ala Mearic suresinde l?i:iyle buyurmaktad1r: «insan gergekten pek huy
suz yaratilmll?tlr. B~ma bir fenahk gelince feryad eder. Bir iyilige ug
rarsa, bunu herkesten men'eder. Ancak namaz k1lanlar mustesnad1r ... » 
(Mearic, 19-22). Kur'an-1 Kerim'de buna benzer pek gok ayet~i keri
me vard1r. Ve bu ayet Allah Teala'nm lutfuna, keremine, ci:imertligi
ne ve ihsanma delildir. Nitekim Buhari ve Mtislim'in Sahih'lerinde 
varid olduguna gore, Allah'm Rasulti l?i:iyle buyurur: Allah'm eli dop
doludur. Hig bir nafaka onu eksiltmez. Gece ve gtindtiz ihsan eder. 
Gi:irmez misiniz gi:iklerin ve yerin yaratlld1g1 gtinden beri infak etmek
te ve elindeki hig bir §ey ttikenip gitmemektedir . 

.,.,.,,,. >••J~~("..-:-"-·"""/ ....... .,.., ./ ('"" >"''•-' 
~)'_::,\~~. ~ju;;..:.~\;~\ \~\ •\'•':'\s··~ .. ~.::.\,\{:}• .. ' ~\~~ ,... ~ . ... J!~lSL1'-"'~ ... ~.. .. .. ~_,.. ~ !) 
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101 -- Andolsun ki Biz, Mi1sa'ya dokuz tane apa~ak 
ayet verdik. Sor israilogulla.nna, hani onlara gelmif?ti de 
Firavun ana f?Oyle demi~ti : Ey Musa, dogrusu ben seni bii
yulenmif? zannediyorum. 

102 - 0 da demi!;?ti ki: Andolsun ki sen, bunlan gok
lerin ve yerin Rabb1n1n, a<;:rk deliller olarak indirmif? ol
dugunu biliyorsun. Ben dogrusu ey Firavun, senin mah
volaca.glnl san1yorum. 

103- Bunun iizerine onlan memleketten siirmek 
istedi. Biz de onu ve beraberindekileri biitunuyle suda 
bogduk. 

104 - Onun ard1ndan israilogullanna dedik ki : 
Hay din o memlekette siz oturun. Ahiret va' di geldigi za
man onlan da sizi de bir araya getiririz. 
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Musa'ya VerUen Dokuz Mucize 

Allah Teala, Hz. Musa'y1 dokuz apa\!lk ayet ve beige ile gi:inder
digini bildiriyor. Bu ayetler, onun ni.ibiivvetinin s1hhatine ve kendisi
ni gi:inderenden verdigi haberlerde sadlk olduguna kesin kes delalet 
ediyordu. Bu ayetler; asas1, Yed-i beyza, y1llar, deniz, tUfan, gekirge, 
giive, kurbagalar ve kan olmak iizere peygamberligini ac;:IklayiCl mu
cizelerdi. ibn Abbas boyle der. Muhammed !bn Ka'b el-Kurazi ise §OY
le der: Bu dokuz mucize; Yed-i beyza, el Asa, A'rat suresinde zikredilen 
be§ mucize, ma.llanmn helak olmas1 ve ta§tlr. Aynca ibn Abbas, Mii
cahid, ikrime, ~a'bi ve Katade derler ki: Bunlar Hz. Musa!nm eli, asa
Sl, y1llar, meyvelerden eksiltme, tUfan, c;:ekirge, giive, kurbagalar ve 
kand1r. Bu gorii·§ zahir, ayan-beyan, giizel ve saglamd1r. Hasan el-Bas
ri ise y1llar ve meyvelerin eksiltilmesini bir tek mucize sayar ve ona 
gore tuttugunu yakalayan asa dokuzuncu mucize olur. «Onlar buna 
ragmen biiyiikliik taslay1p su\!lular giiruhu olmu§lar.>> (A'rat, 133). 
Yani bu ayetlere ve gordiikleri mucizelere ragmen israilogullan kiif
retmi§ler ve inkar etmi§lerdir. Kendi nefislerini zuliim ve kibirle dol
durmw~lardlr. Aym §ekilde senden istedikleri §eyleri isteyen ve «Bize 
yeryiiziinden kaynak fJ§klrtmcaya kadar sana asla inanacak degiliz.n 
(isra, 90) diyen §U ki§ilere de istediklerini vermi§ olsayd1k; onlar yi
ne de icabet etmez her §eye ragmen inanmazlard1. Ancak All'ah'm di
ledikleri miistesnadrr. Nitek1im Firavun, Musa'dan bunca mucizelerin 
zuhur ettigini gormesine ragmen, yine de; <<Ey Musa, dogrusu ben se
ni biiyiilenmi§ zannediyorum.n demi§ti. Biiyiilenmi§ kelimesinin, bii
yiicii anlamma geldigi soylenmi§tir. Allah en iyisini bilendir. 

Bun~da kasdedilen, yukandaki imamlann zikrettikleri bu dokuz 
mucizedir. Nitekim aym mucizeler Neml suresinde de zikredilerek §OY
le buyrulmu§tur : «Degnegini at. Musa degneginin yrlan gibi hare
ketler yaptrgmr goriince; arkasma bakmadan doniip ka\!tL Ey Musa; 
korkma. Benim katlmda peygamberler korkmaz. Yalmz zulmeden 
miistesnad1r. Kotii hali iyilige geviren kimse, bilsin ki; §iiphesiz Ben, 
bagu~lanm merhamet ederim. Elini koynuna sok. Firavun ve kavmi
ne gonderilen dokuz muc'izeden biri olarak kusursuz bembeyaz c;:rksm. 
Gergekten onlar fas1k bir kavim idiler.» (Neml, 10-12). Bu ayette Al
lah 'Teala, el ve asa mucizelerini zikretmi§tir. A'rat suresindeki diger 
ayetler de bunu agiklamr§hr. Hz. Musa'ya daha ba§ka mucizeler de 
verilmi§ti. Bunlardan bir k1smm1 §Ciylece s1ralayabiliriz : Degnegini 
ta§a vurmas1, ta§tan 1rmaklar akmas1, bulutun iizerlerine goige yap
mas!, b1ldircm eti ve kudret helvasmm inmesi. israilogullan M1s1r di
yarmdan aynld1ktan sonra kendilerine verilmi§ olan daha ba§ka mu-
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clzeler. Ancak burada, M1s1r'da Firavun ve kavminin §ahid oldugu do~ 

kuz mucizeden soz ediliyor. Bu dokuz mucize, Firavun ve kavminin 
aleyhine huccet idi. Onlar buna muhalefet ettiler, inadla§tllar, kuf
rettiler ve kar§l geldiler. 

imam Ahmed ibn Hanbel der' ki: Bize Yezid ... Safvan ibn Gas
sal'dan nakletti ki; o, §6yle demh~ : mr yahudi, arkad'a§Ina dedi ki : 
Bizi §U peygambere gotur de ona «Andolsun ki Biz, Musa'ya dokuz 
tane ap~1k ayet verdik.)) ayetini sorallm. Yahudi ona dedi ki: Ona 
peygamber deme. Eger senin boyle dedigini duyacak olursa sevincin
den dart goz kesilir. Her iki yahudi gelip bu ayeti sordular. Hz. Pey
gamber buyurdu ki : Hi~ bir §eyi Allah'a §irk ko§maym, h1rs1zhk yap
maym, zina etmeyin, hak ile olmas1 di§mda Allah'm haram klldigi 
cam oldurrneyin, buy'ii yapmaym, faiz yemeyin, su~suz bir ki§iyi 61-
durmek i~:;in hukumdara goturmeyin, temiz bir kadma iftira atmaym. 
- Ya da sava§tan ka~:;maym demi§tir- Ey yahudiler biri de size mah
slistur, cumartesi giinunii ~ignemeyin. 0 iki yahudi Hz. Peygamberin 
elini ve aya~m opere'k; senin peygamber olduguna ~ehadet ederiz, 
dediler. Hz. Peygamber onlara; benim pe~imden gitmenizi onleyen ne
dli.r? deyince, dediler ki : <;ii.nku Davud Aleyhisselam, soyundan pey
garnberin eksik olmamas1 i~in dua etti. Biz miislUman olursak yahu
dilerin bizi oldiirmesinden korkanz. Bu hadisi Tirmizi, Nesei ve ibn 
Mace bu '§ekilde rivayet etmi§lerdir. ibn Cerir ise tefsirinde muhtelif 
yollarla ~u'be ibn Haccac'dan nakletmi~tir. Tirmizi bu hadisin ha
sen, sahih oldugunu soyler. Ancak bu hadis mii'§kil bir hadistir. <;iin
ku raviler arasmda yer alan Abdullah ibn Seleme h1fz bak1mmdan 
eksiktir. Bazllan onun hakkmda konu§rnU§lardir. Belki de o, dokuz 
ayeti on emirle kan§tlrmi§ olabilir. <;iinku on emir Tevrat'taki tavsi
yelerdir. Bir huccet olarak bununla Firavun'a kar§I ~lkilmami§tlr. Al
lah en iyisini bilendir. Bunun i~in Hz. Musa, Firavun'a §6yle demi§
tir : Andolsun ki sen, bunlan goklerin ve yerin R.abbmm ag1k olarak 
indirmi§ oldugunu biliyorsun. Benim sana getirdigirn ger~eklerin dog
rulugunu gosteren deliller oldugunu biliyorsun. ccBen, dogrusu ey 
Firavun, . senin mahvolacagm1 samyorum.)) Mucahid ve Katade 
( · t~ ) kelirnesinin; helak anlamma geldigini soylemi§lerdir. 
ibn Abbas ise; la'netlenmi§ anlamma geldigini bildirir. Aynca :i:.bn Ab
bas ve Dahhak; maglub anlamma geldigini soylerler. Mahvolmak ve 
helak olmak -- :Mucahid'in dedigi gibi- biitiin bunlan ihtiva eder . 
( ... ... ) 

Bazllan a yeti <cBiliyorsun,> anlamma gel en ( ~ ~ ) §eklinde de
gil de, biliyorum demek olan ( ~ ) §eklinde okumu§lardir ki bu 

Tefsir , C, IX. F . 3'09 
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okuyu§ Ali ibn Ebu Talib'den mervidir. Ancak Cumhur'un k1raeti Fi
ravuna hitab tarzmda ve ta harfinin fethas1yla okumakt1r. Nitekim 
Allah Teala Neml suresinde §6yle buyurmaktadlr : ((Gonulleri kesin 
olarak kabul ettigi halde, zulum ve buyuklenmelerinden dolaYI onlan 
bile bile inkar ettiler. Bozguncularm sununun nas1l olduguna bir 
bak.» (Neml, 14) 

. Butun bunlar gosteriyor ki; dokuz ayetten maksad, yukanda zik
redilen asa, el, y1llar, meyvelerin azhg1, tllfan, <;ekirge, guve, kurba
galar ve kand1r. Butun bunlarda Firavun'a ve kavmine kar§I burhan 
ve huccetler yer ald1g1 gibi, Musa Aleyhisselam'm dogrulugunu goste
ren harikalarla onu gonderen Fail-i Muhtar'm varllgma delalet eden 
deliller bulunuyordu. Yoksa yukandaki hadiste varid olan husus bu
rada kasdedilm[§ degildir. Zira o emirlerde, Firavun ve kavmine kar§I 
bir huccet soz konusu degildir. On emirle Firavun ve kavmine kar§I 
ortaya konulan burhanlar arasmda ne gibi bir munasebet bulunabi
lir? Bu vehim, sadece Abdullah ibn Seleme tarafmdan gelmektedir ki 
onun baz1 rivayetleri munker say1llr. Allah en iyisin.i bilendir. Belki de 
o iki yahudi Hz. Peygambere on emri sormu§lar, fakat ravi bunu do
kuz ayetle kan§tirmi§tlr. i§te boylece bahis mevzuu olan vehim mey
dana gelmi§tir. Allah en iyisini bilendir. 

«Bunun uzerine onlan memleketten surmek istedi. Memleketten 
kovup yok etmek istedi. Biz de onu ve beraberindekileri butunuyle su
da bogduk. Onun ardmdan israilogullarma dedik ki : Haydin o mem
lekette siz oturun.» Bu ayette Hz. Muhammed'in Mekke'yi fethedece
ginin mujdesi vardir. Bu sure Hicret'ten once nazil olmu§tur. Bu muj
de ger<;ekle§m[§tir de. Mekke halk1 Hz. Peygamberi Mekke'den <;Ikar
mak istemi§lerdi. Bu konu 76 ve 77 nci ayette bahis mevzuu edilmi§ti. 
Boylece Allah, Rasulunu Mekke'nin varisi kilml§tl. Ve Allah'm Rasu
lu oraya kendi gucuyle halkm1 yenerek girmi§, sonra hilim ve kere
minden onlan serbest b1rakm1§tl. Nitekim yeryuzunun dogusunda. vc 
batlsmda zay1f durumda olan israilogullarmdan bir toplulugu da Al
lah Teala Firavun'un Ulkesine varis k1lnu§, onlann mallanm, tarlala
nm, ekinlerini, meyvelerini ve hazinelerini onlara vermi§ti. «B6ylece 
oraya tsrailogullanm varis klld1k.11 (~uara, 59) buyurmu§tu. Burada 
ise «Onun ardmdan israilogullanna dedik ki: Haydin o memlekette 
siz oturun. Ahiret va'di geldigi zaman onlan da sizi de bir araya ge
tirlriz.u buyuruyor. Yani hem sizi, hem de dti§mammzl toplar, yan ya
na getiririz. ibn Abbas, Mucahid, Katade, Dahhak boyle mana ver
mi§lerdir. 
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105 - Biz onu hak ile indirdik. 0 da hak olarak indi. 
Seni de ancak mujdeci ve uyanc1 olarak gonderdik. 

106 - . Bir de Kur'an'1 insanlara ag1r ag1r okuman 
ic;in, bolum bolum ve gerektikc;e indirdik. 

Allah Tea.la, Aziz kitab alan yiice Kur'an'mi hak iizere indirdigini 
ve hakk1 ihtiva ettigini bildiriyar. Nitekim bir ba§ka ayet-i kerime'
de : «Lakin Allah, sana indirdigini kendi bilgisiyle indirdigi hususunda 
§ahidlik eder.» (Nisa, 166) buyurmaktad1r. Yani a kitab; Allah'm sizi 
haberdar k1lmak istedigi bilgisini, ahkamm1, emir ve yasaklarm1 ih
tiva etmektedir. 

((0 da hak alarak indi. » Ey Muhammed, a sana karunmu§ ve sak
lanmi§ olarak ula§tl. Ba§ka hie; bir §ey ana kan§madl. Ne fazlallk gir
di, ne de eksiklik aldu. Sana hak olarak ula§tl. <;iinkii anu sana indi
ren pek §iddetli, kuvvetli, emin, mekin, Mele-i A'la'da emrine boyun 
egilen Cebrail'dir. 

ccSeni de ancak miijdeci ve uyanc1 olarak gonderdik.n Ey Muham
med, seni ; sana itaat eden mii'minlere miijdeci, sana isyan eden ka
firlere de uyanc1 olarak gonderdik. 

ccBir de Kur'an'I insanlft ra _ag1r ag1r okuman i9in boliim bOliim ve 
gerektikge indirdik. » ( o~) ) kelimesini tahfif ederek okuyanla
ra gore ayetin manas1 §j\·Jcclir: Onu Levh-i Mahfuz'dan aymp diinya 
gogiindeki izzet Evine gotiirdiik. Sonra vak'alarm icabma gore yirmi 
iic; senede Rasulullah'a peyderpey oradan indirildi. ikrime, ibn Abbas'
tan naklen boyle mana veriyor. ibn Abbas'm bu kelimeyi 1. o\:.i) ) 
§eklinde okudugu da rivayet ediliyor. Bu takdirde mana §6yle olur : 
Biz, onu ayet ayet ag1klanm1§ ve tefsir edilmi§ alarak indirdik. Bunun 
it;in Hak Teala ayetin devammda 1cinsanlara okuman i9in» buyuruyor. 
Onlara okuyup teblig etmen ic;in, ag1r agu ve gerektikc;:e indirdik. 
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107 - De ki: Ona ister inan1n, ister inanmay1n, mu-· 
hakkak ki ondan once kendilerine bilgi verilenlere, o 
okundugu zaman, yuzleri ustii secdeye kapan1rlar. 

108 - Ve derler ki: Tenzih ederiz Rabb1m1zL Rabb1-
m1zm va'di ~uphesiz yerine gelmi~ olacaktlr. 

109 - Yuzleri ustu kapanarak aglarlar. Ve bu, onla
nn hu~u'unu art1nr. 

Allah Teala peygamberine buyuruyar ki : Ey ¥uhammed, senin 
kendilerine getirdigin §U ulu Kur'an'1 inkar eden a kafirlere de ld: wis
ter ona inarun, ister inanmaym.>> Siz, ana ister inanmi§ alun, ister 
inan~ami§ olun, o kendiliginden haktlr. Allah onu bizzat indirrni§tir . 
ve daha once gonderilrni§ alan peygamberlere indirdigi eski kitab~ar
da onun '§anm1 yiicelikle zikretmi§tir. Bunun ic;in de ayetin devamm
da c<Muhakkak ki ondan once kendilerine bilgi verilenler o akundugu 
zaman; yiizleri iistii secdeye kaparurlar.» buyuruyar. Yani kitablan
na sanlan ve onu tebdil, tahrif etmeksizin uygulayan ehl-i kitab'm 
·salihleri kendilerine bu Kur'an okundugu zaman; yiizleri iistii secde
ye kapamrlar. Allah'm kendilerine verdigi nimete ve buna kendileri
ni ehil k1lmasma §iikiir ic;in secde ederler ve bu kitabm kendisine in
dirildigi peygambere ula§ml§ olmadan dolay1 sevinc; ic;indedirler. Bu 
sebeple de : «Tenzih ederiz Rabbimlzi. Rabb1rn1zm va'di §iiphesiz yeri
ne gelmi§ alacaktlr.» derler. O'nun tam alan giiciine, ta'zim ve say
giyla baglanmz. O'nun gec;mi§ peygamberlerinin dilinden, Hz. Pey
gamberin gelecegine dair vermi§ aldugu va'dinden hulfetmeyecegini 
biliriz. Bunun ic;in O'nu tesbih ederiz. Nitekim onlar; ((tenzih ederiz 
Rabb1rmz1. Rabb1m1zm va'di §iiphesiz yerine gelmi§ alacaktlr,» diyor
lardl. 

((Yiizleri iistii kapanarak aglarlar.» Allah'a bayun egmekten, Ki
tabmi ve Rasuliinii tasdik ederek inanmaktan dolay1 Allah, anlarm 
iman ve teslimiyyet anlamma gelen hu§ii' ve huzu'lanm artmr. Ni
tekim :Allah Teala~ ((Kim de hidayete giderse; Allah anun hidayetini 
artmr ve onlara takvalanm verir.» (Muhammed, 17) buyuruyor. 
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110 - De ki: ister Allah deyin, ister Rahman deyin. 
Harrgisini derseniz deyin, en guzel isimler O'nun iQindir. 
Namaz1nda sesini yukseltme de, gizleme de. ikisi arasin
da bir yol bul. 

111 - Ve de ki: Hamd, 0 Allah'a mahsustur ki; bir 
Qocuk edinmemi~ ve O'nun mulkunde bir ortak bulunma
mi~trr. Du~kunlukten dolay1 O'nun bir yardrmciSl olma
mi~tlr. Ve O'nu tekbir et. 

En Giizel isimler Rahman'mdri' 

Allah Teala buyuruyor ki: Ey.. Muhammed, Allah Azze ve Celle'
nin rahmet s1fatm1 inka.r eden ve O'na Rahman adm1 vermekten ka
~man §U mli§riklere de ki : «ister Allah deyin, ister Rahman deyin. 
Hang1isini derseniz deyin, en giizel isimler O'nun i~indir.» Sizin Allah 
ad1yla dua etmenizle, Rahman ad1yla dua etmeniz arasmda fark yok
tur. Qiinkii yiice isimlerin sahibi O'dur. Nitekim Allah Teala §5yle bu
yurur: «0 Allah ki O'ndan ba§ka ilah yoktur. Gorilleni ve goriilmeye
ni bilir. 0 Rahman'd1r, Rahim'dir ... Giizel isimler O'nun ic;indir. Gok
lerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ederler ve 0, Aziz'dir, Hakim'dir. >> 
(!H~r. 22-24). 

Mekhul rivayet eder ki; mii§riklerden bir adam Hz. Peygamberin 
secdede; Ey R'ahman, ey Rahim, dedigini duymu§ ve demi§ ki: 0, bir 
tek Allah'a dua ettigini iddia ediyor ama, gerc;ekte iki tannya ibfl.det 
ediyor. Bunun iizerine Allah Teala bu ayeti inzal buyurmu§. ibn Ab
bas'tan da boyle rivayet edilmi§t.ir. Her iki rivayetin sahibi de ibn Ce
rir Taberi'dir. 

ccNamazmda sesini yiikseltme de, gizleme de. ikisi arasmda bir 
yol hul.» 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Hu§eym ... Abdullah ibn 
'Abbas'tan nakleder ki; bu ayet nazil oldugunda Rasulullah (s.a.) Mek-
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ke'de gaze goriinme_mekte idi. Asha.b1 ile namaz k1ld1g1 zaman Kur'an 
okurken sesini yiikseltirdi. Mii§rikler bunu duyunca; Kur'an'a ve Kur'
an'l indirenle, getirene kiifrediyorlardL Bunun iizerine Allah Tea.la 
Nebiy-yi Zi§amna : «Sesini yiikseltme» buyurmu§tur. Yani Kur'an 
okurken sesini yiikseltme sonra mii§rikler duyarlar da Kur'an'a kiif
rederler. «Gizleme de» sonra ashabm onu duymazlar ve senden ahp 
ogrenemezler. «ikisi arasmda Wr yol bul.» Buhari ve Miislim bu ha
disi Ebu Bi§r Ca'fer ibn iyaz kanahyla, Abdullah ibn Abbas'tan nak
letmi'§lerdir. Dahhak da ibn Abbas'tan aym hadisi naklettikten son
ra §U fazlahgl kaydeder : Hz. Peygamber Medine'ye hicret edince bu 
hiikiim sak1t oldu. Hz. Peygamber Medine'de artlk istedigi §ekilde iba
det ederdi. 

Muhammed ibn ishak der ki: Bana Davud ibn Husayn .. . Ab
dullah ibn Abbas'tan nakletti ki; o, §6yle demi§ : Hz. Peygamber na
maz k1larken Kur'an'1 a~1kt'an okuyunca, onun yamndan dag1hr ve 
dinlemek istemezlerdi. Bir ki§i Hz. Peygamberin namaz k1larken oku
duklarmdan bir k1sm1m dinlemek isterse; onlardan ayn olarak pey
gambere kulak verirdi. Kendisinin Hz. Peygamberi dinledigini onlarm 
fark ettigini anlaymca onlarm eziyyetinden sakmarak dinlemezdi. 
Eger Hz. Peygamber sesini tam k1sacak olursa, onun okudugu ayetle
ri dinlemek isteyenler hi~ bir §ey duyamazlardl. Bunun iizerine Allah 
Teala «Sesini yiikseltme»· ki senden uzakla§masmlar. «Gizleme de» ki 
onlardan ayn olarak kulak kesilenler seni dinlemek istediklerinde, din
lemekten mahrum kalmasmlar. Belki dinlediklerinden bir k1smm1 zi
hinlerinde tutarlar da, ondan yararlamrlar. «ikisi arasmda bir yol 
bul.» ikrime ve Hasan el-Basri boyle dediler. Katade ise bu ayetin na
mazda k1raet hakkmda nazi! oldugunu soylemi§tir. ~u'be .. . Abdullah 
ibn Abbas'tan nakleder ki; kulak verip dinleyen hi~ bir kimse onun 
sesinden habersiz kalmazdi. 

ibn Cerir Taheri der k.: Bize Ya'kub ... Muhammed ibn Sirin'in 
§oyle dedigini nakletti: Bana anlatlld1gma gore; Hz. Ebubekir namaz 
k1larken sesini al~altarak okurdu. Hz. Orner ise sesini yiikseltirdi. Hz. 
Ebubekir'e ni~in boyle yap1yorsun? denildiginde; Rabb1m Azze ve Cel
le'ye miinacatta bulunuyorum, 0 benim ihtiyac1m1 bilir, diyordu. Bu
nun iizerine kendisine; iyi yaptm, denildi. Hz. Omer'e; ni~in boyle ya
piyorsun? deni!J..nce; §eytam kovuyor ve uyuyanlan uyanyorum, diyor
du. Bunun iizerine kendisine; iyi yaptm, denildi. Ama bu ayet nazil 
olunca; Ebubekir'e biraz sesini yiikselt. Omer'e de sesini al~alt denil
di. E§'as ... ibn Abbas'tan nakleder ki; hu ayet, dua hakkmda nazil ol
mu§tur. Keza Sevri ve 'Malik de Hz. Ai§e'den nakleder ki; bu ayet dua 
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hakkmda nazil olmu§tur. Mticahid, Said ibn Ctibeyr, Ebu iyaz, Mek
hul, Urve ibn Ztibeyr de boyle demi§lerdir. 

Sevri, ibn Aya§ kanahyla Abdullah ibn ~eddad'm §oyle dedigini 
nakleder : Temin kabllesinden bedevller Hz. Peygamber selam verdi
ginde; Allah'1m, bize deve ve \!OCUk ver, derlerdi. i§te bu ayet, onun 
iizerine nazi! olmU§tur. ibn Cerir der ki : Bize Ebu Said ... Hz. Ai§e'
den nakletti ki; bu ayet, te§ehhtid hakkmda nazi! olmu§tur. Aym go
rii§ii Hafs da Muhammed ibn Sirin'den nakletmi§tir. 

Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; o, «Na
mazmda sesini ytikseltme de, gizleme de.>> ayetine; insanlara gosteri§ 
i~in namaz k1Ima, ama insanlardan korktugun ic;in namazm1 da terket
me, diye mana vermi§tir. Sevri de Hasan el-Basri'nin bu ayete §6yle 
mana verdligini bildirir : Namaz1 ac_;1ktan k1larken gtizel, gizli k1larken 
de geli§igtizel k1lma. Aym manay1 Abdtirrezzak Ma'mer kanallyla Ha
san el-Basri'den, Hu§eym de Avf kanahyla Hasan'dan Said ve Kata
de'den rivayet eder. 

Abdu~rahman ibn Zeyd ibn Eslem cctkisi arasmda bir yol bul.» 
ayeti hakkmda §Oyle demi§ : Kitab ehli gizli okuyorlardL Sonra ic;le ... 
rinden birisi bir harfi ytiksek sesle okuyor ve bagmyordu. Onlar da 
bunu ta'kiben bagmyorlard1. Ayet-i kerime Hz. Peygamberi onlar gi
bi bag1rmaktan nehyetmi§tir. Keza onlar gibi sessiz okumay1 da ya
saklami§tlr. Sonra Hz. Cebrail'in namazda koydugu kaide, bu ikisi ara
da bir orta yol olmu§tur. 

ccHamd, o Allah'a mahsustur ki; bir c;ocuk edinmemi§ ve O'nun 
miilkiinde bir ortak bulunmaml§tlr.n Allah Teala kendi ytice zat1 ic;in 
Esma-i Hiisna'y1 tesbih ettikten sonra, yine kendi zatlm her tiirlti ek
sikliklerden tenzih ediyor ve ccHamd, o Allah'a mahsustur ki; bir \!O
cuk edinmemi§ ve O'nun mtilkiinde bir ortak bulunmaml§tlr.n buyu~ 

ruyor. Bilakis 0, bir tek Allah'tlr, Samed'dir, dogurmami§tlr, dogu
rulmami§tlr ve O'nun hi\! llir e§i ve benzeri yoktur. 

uDti§kiinltikten O'nun bir yardlmcrsl olmaml§tlr. ;) 0, dti§klin de
gildir ki kendisine bir dost, vezir veya mtiste§ar tutmak ihtiyac1m duy
sun. Aksine 0, tek ba§ma her §eyin yaratamd1r. Ortag1 yoktur, takdir 
edeni yoktur ve her §eyi tek ba§ma yonetir, e§i benzeri yoktur. 

Mticahid ((Dli§ktinltikten O'nun bir yard1mc1s1 olmami§tlr.>> kav
lini §oyle tefsir etmi§tir : Kimseyle anla§ma yapmaml§tlr ve kimsenin 
destegine ihtiyac; duymaz. 

c<Ve O'nu (tekbir ile) tekbir et.>> O'nu ta'zim et ve azgm zalimle- . 
rin soylediklerinden ytice ve mtinezzeh oldugunu bildir. ibn Cerir Ta
heri der ki : Bana Yunus Ka'b el-Kurazi'den nakleder ki; o, bu ayet 
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konusunda §Oyle dermi§ : Hamd, 0 Allah'P. mahsustu:- ki; bir ~ocuk 
-edinmeml§ .. . » Yahudi ve H1ristiyanlar dediler ki :Allah bir ~ocuk edin
di. Araplar da dediler ki : Seni tesbih ederiz, tenzih ederiz, ortagm yok
tur. Ancak senden clan bir ortagm vard1r. Sen ona malik olursun o 
malik olmaz. Sahli ve Meclisiler dediler ki : Allah'm dostlan olmasay
dl, o dii§ki.i.n olurdu. Bunun uzerine Allah Teala bu ayet-i kerime'yi 
inzal buyurdu. Yine -ibn Cerir Taberi der ki : Bize Bi~r... Katade'den 
nakletti ki; o, ~oyle demi~: Bize anlatlld1gma gore; Hz. Peygamber, 
ailesine bu ayeti ogretirmi§. Ailesinden buyuk, ku~uk her ferde onu 
bellettirm~. Ben derim ki : Bir hadiste varid olduguna gore, Hz. Pey-

. gamber bu ayete «izzet ayetin adml vermi§tir. Baz1 haberlerde varid 
olduguna gore, bu ayet bir gece hangi evde okunursa, oraya h1rs1zhk 
ve afet ugramazmu~. Allah en iyisini bilendir. 

Ha.f1z Ebu Ya'la der ki : Bize Bi§r ibn Seyhan el-Basri. .. Ebu Hu
reyre'nin §oyle dedigini bildirdi : Ben ve Rasulullah evden ~1ktlk. Ellim 
onun elindeydi. Ustu ba§l dagm1k ve duzgun olmayan bir adamm ya
mna geldik. Dedi ki: Ey falanca sana ne oldu, haberim yok hi~? 0 da; 
hastahk ve s1kmt1 ey Allah'm Rasulu, dedi. Hz. Peygamber buyurdu 
ki : Sana baz1 kelimeler ogreteyim mi ki senin hastahk ve s1kmtlm 
tyQk etsin. 0; haYlr dedi. Adam devam etti; o beni sevindirmez Bedir 
veya Uhud'da seninle beraber olmak beni sevindirir, dedi. Bunun uze
rine Rasulull'ah (s.a.) giildu ve dedi ki : Bedir halk1 ve Uhud halkl ka
naatkar bir fakirin ula§tlgma ula§abilir mi hi<;? Ebu Hureyre dedi 
ki: Ey Allah'm Rasulu, onu bana ogret. Rasulullah buyurdu ki: Ey 
Ebu Hureyre de ki: Hi~ olmeyen diriye tevekkul ettim. Hamd, o Al
lah'a mahslistur ki; bir ~ocuk edinmerni§ ve O'nun miilkunde bir or
tak bulunmaml§tlr. Dii§kiinlukten O'nun bir yardimClSl olmami§tlr. 
Ve O'nu (tekbir ile) tekbir et. Ebu Hureyre diyor ki : Raswullah (s.a.) 
yamma geldiginde durumum duzelmi§ti. Bana dedi ki: Ne var ne yok? 
Ben dedim ki; ey Allah'm Rasfrlu hala senin bana ogrettigin sozleri 
okuyup duruyorum. Bu hadisin 'isnad1 zay1f oldugu gibi, metninde de 
mi.i.nkerlik vard1r. 

iSRA SURESiNiN SONU 
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KEHF SURESt 

(Mekke'J}e Nazil Olmu~tur.) 

Bu Surenin Faziletine Dair Varid Olan Hadisler: 

imam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Ca'fer. .. Ebu ishak'
tan nakletti ki; o, Bera'mn §6yle dedigini duydum, demi§tir : Adamm 
bir~si Kehf suresini okuyordu. Evde bir hayvan vard1, hayvan iirkme
ye ba§ladl. Bakti ki bir bulut veya toz biiriimii§ onun etrafm1. Duru
mu Hz Peygambere anlatmca, buyurdu ki: Falanca sureyi oku, ~iin

kii o Kur'an'm okundugu yere inen Sekinedir yahut o Kur'an i~in 

iner. Buhari ve Miislim Sahih'lerinde bunu ~u'be kanahyla Ebu is
hak'tan naklederler. Bu ayeti okuyan ki§inin Useyd ibn Hudayr oldu
gu Bakara suresinin tefsirinde gec;:mi§ti. 

imam Ahmed der ki: Bize Yezid .. . Ebu Derda kanahyla Hz. Pey
gamberin §6yle buyurdugunu nakletti : Kehf suresinin ilk on ayetini 
okuyan kimse Deccal'den kurtulur. Miislim, Ebu Davud, Nesei ve Tir
mizi, bu ha<;lisi Katade kanahyla Ebu Derda'dan naklederler. Tirmi
zi'nin lafz1 ise §6yledir : Kehf suresinin ilk iic;: ayetini okuyan kimse 
Deccal'den kurtulur. Tirmizi bu hadisin hasen, sahih oldugunu soy
ler. Bir b'a.§ka yolla imam Ahmed der ki: Bize Haccac .. . Ebu Derda'
dan nakletti ki; Rasuhillah (s.a .) §6yle buyurmu§ : Kehf suresinin son 
on ayetini okuyan kimse Deccal'in fitnesinden kurtulur. Nesei ise Ge
ce ve Giindiiz bahsinde Muhammed ibn Abd'iil-A'la kanahvla .. . Sev
ba.n'dan nakleder ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : Kehf suresi
nin son on ayetini kim okursa, bu ayetler onun ic;:in Deccal'den kur
tulu§ olur. Muhtemeldir ki, Salim bu hadisi Sevban ve Ebu Derda'
dan i§itmi§ olsun. imam Ahmed der ki : Bize Hasan ... Sehl ibn Muaz 
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kanahyla ·Enes'den nakletti ki ; RasUlullah (s.a.) §Oyle buyurtnu§ : 
Kim Kehf suresinin ba§Im ve sonunu okursa; bu, onun ic;in ba§tan so
na kadar bir nur olur. Kim de onu biitiiniiyle okursa; bu onun ic;in 
yerden goge kadar nur olur. Bu hadisi imam Ahmed tek ba§ma nak
letmi§tir ve ba§kalan ona i§tirak etmemi§lerdir. 

Haf1z Ebu Bekr ibn Merduyeh, kendine ait olan garib bir isnadla 
der k1: Halid ibn Said ... Abdullah ibn Omer'den nakletti ki; RasUlul
lah (s.a.) ,l}i:iyle buyurmu§ : Kim Kehf suresini cum'a giinii okursa, ken
disi ic;in ayagmm altmdan bir nur parlayarak bir direk bic;iminde se
maya dogru yiikselir ve k1yamet giinii onun yolunu aydmlatlr. iki 
cum'a ara.smda onun bagi§lanma.sma vesile olur. Bu hadisin merfu' 
olU§unun iizerinde durmak gerekir. En dogrusu onun mevkUf hadis 
olm'a.S1d1r. Aym §ekilde Said ibn Mansur Siinen'inde der ki : Bize Hu
§eym ibn Be.l}ir ... Ebu Said el-Hudri'den nakletti ki; o §i:iyle oemi§ : 
Kim cum'a giinii Kehf suresini okursa, onunla Beyt el-Atik ara.smda 
nurdan bir parlakhk belirir. Bu hadis bu §ekliyle mevkuf olarak va
rld olmu§tur. Onu Sevri de Ebu Ha§im kanallyla Ebu Said el-Hudrl'
den rivayet eder. Bu hadisi Hakim, Miistedrek isimli eserinde Ebu Bekr 
Muhammed kanahyla.. . Ebu Said el-Hudri'den rivayet eder. Buna 
gore Hz. Peygamber §i:iyle buyurmu§tur : Kim cum'a giinii Kehf su
resini okursa; onunla iki cum'a ara.s1m aydmlatan bir nur belirir. Son
ra da; bu hadisin isnad1 sahihtir, ancak Buharl ve Miislim tahrlc et
memi§lerdir, der. Haf1z Ebu Bek_r el-:Beyhaki de Siinen'inde Hakim'
den bu hadisi rivayet eder. Sonra Beyhaki der ki : Bu hadisi Yahya 
ibn Kesir ~u'be kanahyla Ebu Ha§im'den kendi isnad1yla nakleder. 
Buna gore Ra.sulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Kim Kehf suresini 
indirilmi'§ oldugu gibi okursa; bu, klyamet gtinii kendisi ic;in bir nui' 
olur. Hafiz Ziyauddin el-Makdisi de Abdullah ibn Mus'ab kanahyla Hz. 
Ali'den merfu' olarak nakleder ki; o, §6yle demi§: Kim cum'a giinii 
Kehf s11resini okursa; sekiz giin boyunca o ki§i her ttirlti fitneden ko~ 
runmu§tur: Decca! 91ksa da o Deccal'dan korunur. 
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1 - Hamd o Allah'a ki; kuluna dosdog-ru kitab1 in
dirdi ve onda hie; bir egrilik koymadL 

2 - Kendi katindan ~iddetli bir baskm1 haber ver
mek ve salih amel i~leyen mii'minlere giizel bir miikafat 
oldugunu miijdelemek ic;in. 

3 - Orada temelli kalacaklard1r. 
4 - Ve: Allah c;ocuk edindi, diyenleri uya:r-mak ic;in. 
5 - N e onlann, ne de babalann1n buna dair bilgile-

ri vard1r. 0, ag1zla.nndan 91kan ne biiyiik bir sozdiir. On
lar yalnlZ ve yaln1z yalan soylerler. 

Harnd Olsun 0 Allah'a 

Bu tefsirin ba§mda ge~tigi gibi, Allah Teala konularm ba§langi~
larmda ve sonlarmda kendi mukaddes zatm1 hamd ile tavsif buyur
maktadir. <;tinkii 0, her ha.Iiikarda. hamdedilendir. Ba§ta da, sonda 
da hamd O'na mahsustur. Bunun i~in Allah Teala burada degerli ki
tabmi, §erefli Rasulii Muhammed Mustafa (s.a.) ya indirmekten do
layi kendi zatma hamd etmektedir. Muhakkak ki bu, Allah'm yeryiizu 
halkma ihsan ettigi en biiyiik nimettir. <;iinkii bu degerli kitab ve o 
§erefli rasul insanlan karanllklardan aydmllga ~lkarrru~tlr. 0 kitabl 
Allah egriligi, btigriiliigii, sap1khg1 bulunmayan bir kitab kilffii§tlr. 
Bu kitab dosdogru yola, apa~1k, ayan-beyan yola goturen bir kitabd1r. 
Kafirlere uyan, mii'minlere mu§tudur. Bunun i~in Allah Teala : «On
da hi~ bir egrilik koymad1.)) buyurmaktad1r. Onda egrilik, bugriiliik, 
sap1khk ve sahte hie;: bir §ey yoktur . .Aksine onu dosdogru ve dengeli 
kilmi§tlr. Bu sebeple de ona c<Dosdogru>> s1fatm1 vermi§tir. 

<~Kendi katmdan §iddetli bir baskm1 haber vermek i~in.>> Kendi
sine inanma.ytp onu yalanlayan ve kar§l gelenlere §icidetli bir bask1m 
haber vermek i~in, bu kitab1 indirmi§tir. Bu baskm; diinyadaki ceza 
ve ahirette gelecek olan azabd1r. «Kendi katmdan)) Yani kimsenin ken
disi gibi azab. edemeyecegi ve O'nun bag1 gibi hie;: bir bagla kimsenin 
baglayamayacag1 Allah katmdan indirilmi§tir. «Ve salih amel i§leyen · 
mu'minlere guzel bir mukafat oldugunu miijdelemek ic;:in.>> Yani sa
lih amelle imanlarmm dogrulugunu isbat eden mu'minlere, Allah ka-
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tmda giizel bir miikatat oldugunu miijdelemek 19m. ((Orada temelli 
kalacaklardir.n Allah'm cennetinde ilahi sevaba nftil olarak zeval bul
maksizm bitimsiz ve siirekli bir sonsuzluga eri§eceklerdir. 

((Ve : Allah c;ocuk edindi, diyenleri uyarmak ic;in.>> ibn ishak bun
larm, mii§rik araplar olduklanm ve; biz Allah'm k1zlan olan melek
lere tap1yoruz, dediklerini belirtir. 

<cNe onlarm, ne de babalarmm buna dair bilgileri vard1r.n Uydur
duklan bu iftira dolu sozlerde, ne onlann ge9mi§lerinin ne de kendi
lerinin bilgisi vard1r. «0 ag1zlarmdan c;1kan ne biiyiik bir sozdiir.n On
larm soyledikleri bu soz c;ok biiyiiktiir. Bu takdirde mana temyiz iize
re mansub kabul edilerek verilir. Taacciib ~eklinde oldugu da soylen
mektedir ki, bu takdirde §6yle mana vermek gerekir : Onlann soyle
dikleri bu soz ne biiyiiktiir .. Baz1 Basra'hlar boyle taacciib .sigas1 kul
lamrlar. Nitekim baz1 Mekke'li kurra da bu ifadeyi ( ~.JS' ~ .rf ) §ek
linde okumu§lardir. Senin soziin ne muazzam, durumun ne buyi.i i(, der
ken de bu §ekilde kullamhr. Cumhur'un k1raeti ise en a91k olamd1r. 
<;iinkii bu ifade, onlarm s6zlerini kotiilemek, iftiralarmm biiyiikliigii
nii ortaya koymak ic;in kullamlmi§ bir ifadedir. «0 ag1zlarmdan c;I
kan ne biiyiik bir sozdiir. n Bu soziin ag1zlanndan 91kmaktan ate bir 
dayanag1 olmadigi gibi, yalan ve iftiralanndan ote de bir delili yok
tur. <•Onlar yalmz ve yalmz yalan soylerler.» 

Muhammed ibn ishak bu s11re-i celile'nin niizul sebebi hakkmda 
der ki : Mls1r halkmdan ihtiyar bir ki§i bana anlatt1. 0 , kirk kiisur 
sene once bize gelmi§ti. Ona ikrime ibn Abbas'm §Oyle dedigini nak
letmi§ : Kurey§'liler Nadr ibn Haris ve Ukbe ibn Ebu Muayt'I Medine'
deki yahudi hahamlara gonderdiler ve dediler ki : Onlardan Muham
med'in durumunu sorun, niteliklerini anlatm ve soylediklerini kendi
lerine haber verin. Onlar kitab ehli bir toplulukturlar ve onlann ya
mnda peygamberlerin bilgisine dair bizde bulunmayan §eyler vard1r. 
0 ikisi Mekke'den c;1k1p Medine'ye geldiler. Yahudi hahamlarma Hz. 
Peygamberin durumunu sordular, sozlerinden bir k1smm1 aktararak 
halini anlattllar ve dediler ki : Siz, Tevrat ehlisiniz. Biz size bu arka
da§Imzm durumundan haber almak i9in geldik. Yahudi hahamlar1 on
lara dediler ki : Biz size, ona iic; §eyi sormamz1 emrederiz. Eger o, size 
bunlan bildirirse; gerc;ekten gonderilmi§ bir peygamberdir, eger bunu 
bildirmezse, adam soz uyduran birisidir, siz onun hakkmda istediginiz 
gibi gorii§ bildirebilirsiniz. Kendisine once eski devirlerde ya§ami§ ve 
gec;ip gitmi§ delikanhlarm halini sorun, durumlan ne olmu§tu? Qi.in
kii onlarm garib bir hadisesi vard1r. Sonra ona yeryiiziiniin dogula
rma ve bat1lanna kadar gezen adamm durumunu sorun, size onun ha-

Keh 

be1 
hal 
ze 
diij 

run 
me 
Mu 
lile 
Mu 
leri 
lar: 
§a a 
All: 
da 
ha1 
di, 
ha) 
hal 
lah 
Ku 
zen 
sort 
sor: 
bilg 

gir 
dil; 

bir 



Kehf, 1-5) HADlSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSiRi 4935 

berini versin. Aynca ona n1hun ne oldugunu sorun. Eger o, bunlar 
hakkmda size bilgi verirse; o, peygamberdir, kendisine uyun. ~ayet si
ze bunlar hakkmda bilgi vermezse; o, lat eden bir adamd1r. Uygun gor
dtigtintiz §ekilde ona davramn. 

Nadr ibn Haris ve Ukbe ibn Ebu Muayt dontip Kurey§'lilerin ya
mna geldiler ve dediler ki : Ey Kurey§ toplulugu, biz sizinle Muham
med'in arasm1 ay1racak bir bilgi getirdik. Yahudi hahamlan bize Hz. 
Muhammed'e baz1 §eyler sormam1z1 bildirdiler, diyerek onlan Kurey§'
lilere anlattllar. Kurey§'liler de Hz. Peygambere gelip dediler ki : Ey 
Muhammed, bize §Unlan haber ver : Ve yaht1di hahamlanmn kendi
lerine soylediklerini Hz. Peygamberden sordular. Rasulullah (s.a.) on
lara dedi ki: Yann sordugunuz §eyleri size haber verecegim. Fakat in
§aallah demedi. Onlar gittiler ve Hz. Peygamber on be§ gece bekledi, 
Allah ona bu konuda hie; bir vahiy gondermedi. Cibril Aleyhisselam 
da gelmedi. Nihayet Mekke halk1 §Imankhk ederek dediler ki : Mu
hammed bize; yann soylerim, diye va'detti. i§te on be§inci giin de gel
di, fakat kendisine sordugumuz §eyleri hala bize haber veremedi. Ni
hayet vahyin kesilmesi Rast1lullah (s.a.) 1 iiziinttiye bogdu. Mekke 
halkmm soyledikleri de ona ag1r geldi. Bunun iizerine Hz. Cebrail Al
lah katmdan Kehf ashabmdan bahseden sureyi getirdi. Bu surede 
Kurey§'lilerin yaptlklanna i.lztilmesinden dolay1 Hz. Peygambere ser
zeni§ vard1r. Aynca gezginc; adamla delikanlmm durumu hakkmda 
sorduklan sorularm haberi vard1r. Allah Azze ve Celie ((Sana ruhdan 
sorarlar. De ki : Ruh Rabb1mm emirlerinden bir emirdir. Ancak size 
bilgiden c;ok az1 verilmi§tir. •• ayetini de inzal buynrdu. 

6 - Demek ki, bu soze inanmayanlann ard1ndan 
uziilerek nerdeyse kendini mahvedeceksin. 

7 - insanlardan hangisinin daha guzel amel i~ledi
gini deneyelim diye, yeryuzunde olan ~eylere bir sus ver
dik. 

8 - $iiphesi.z ki Biz, yeryiizunde olanlan kupkuru 
bir toprak haline getirebiliriz. 
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Allah Teala, Rasillii Zi§amm, mii§riklerin kendisine inanmamala
n ve uzakla§malan nedeniyle iiziilmesinden dolay1 teselli ediyor. Nite
kim ba§ka surelerde de §6yle buyurmaktadu· : «Onlara yanarak ken
dini yok etme.)) (Fat1r, 8), «Sen, onlar ic;in iiziilme.)) (Nahl ,127), <eBel
ki de sen, kendini onlar mii'min olmuyorlar diye helak edeceksin.)) (~u

ara, 3) . 
ccDemek ki, bu s6ze inanmayanlarm ardmdan iiziilerek neredeyse 

kendini mahvedeceksin.)) Kendini iiziip helak etme. 
Katade der ki : Kendini k1zgmhk ve iiziintiiden oldiireceksin. Mii

cahid ise; feryM. ii figandan manasm1 vermi§tir. Her iki anlam da 
birbirine yakmd1r. Allah Teala yiice Rasuliine; onlar ic;in iizillme, sa
dece kendilerine Allah'm risaletini teblig et. Kim hidayete ererse, ken
disi i9in hidayeti bulmu§ olur. Kim de sap1tlrsa; kendi aleyhine sapit
mi§ olur. I9in yanarak kendini mahvetme, buyuruyor. 

Soma Allah Teala diinyay1 fena yurdu kild1gmi, gec;ici siislerle 
siisledigini ve burada siirekli kalmacak bir yurt yapmad1gm1, yalmz
ca imtihan yurdu yapt1gm1 haber vererek buyuruyor ki : l(insanlardan 
hangisinin daha giizel amel i§ledigini deneyelim diye yeryiiziinde olan 
§eylere bir siis verdik.l> Katade Ebu Nadre kanahyla Ebu Said'den ·nak
leder ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Diinya ye§ildir, tatll
dir. Allah, diinyada sizin yerinize ba§kalanm ge<;irecektir. 0 gelenlerin 
de neler yaptlklarma bakacaktlr. Diinyadan ve kadmlardan sakmm. 
Qiinkii israilogullan arasmda beliren ilk fitne · kadmlardandl. 

Sonra Allah Teala diinyanm zevale ve fenaya mahk'Ctm oldugunu, 
bo§allp yikilacagmi, yok olup gidecegini haber vererek §6yle buyuru
yor : cc'§iiphesiz ki Biz, yeryiiztinde olanlan kupkuru bir toprak haline 
getirebiliriz.)) Bunca siisten soma, mahvedip harabeye c;evirebiliriz. 
Diinyanm iizerinde bulunan her §eyi helak edip ((Kupkuru toprak ha
line)) dondiirebiliriz. Ne bitki yeti§ir, ne de fayda saglamr. Nitekim Av
fi, ibn Abbas'tan naklen onun bu ayet-i kerime konusunda §6yle de
digini bildiriyor : Onun iizerinde bulunan her §ey helak olur ve c;iiriir. 
Miicahid ise, bombo§ hale donecegini soyler. Katade, (. T~ ) kell
mesinin; bitki ve agac;tan iz bulunmayan toprak olduguhu ~oyler. ibn 
·Zeyd ise aym kelimeye; iizerinde hi9 bir §eY bulunmayan toprak anla
_mlm verir ve der ki : Allah Teala §U ayet-i kerime'de aym ifadeyi kul
lamyor : ((Onlar gormezler mi ki, Biz suyu kupkuru yere gondeririz de 
oradan ekinler 91karmz. Onlarm hayvanlan ve kendileri bu ekinler
den yerler. Hala gormezler mi?)) Muhammed ibn Ishak ise diyor ki: 
ccYeryiiziinde olanl'an kupkuru bir toprak halipe getirebiliriz. )) Yani yerr 
yiiziinde bulunan her §ey fanidir ve yok olucudur. Sonuc;ta her §ey Al-
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la.h'a dondtiriiltir. Oyleyse sen, duydugun ve gordtigtin §eylere ti~tiltip 
tasalanma. 

9 - Yoksa sen magara ve kitabe ehlini ~a~1lacak . 
ayetlerimizden mi sandln? 

10 - Hani o yigitler magaraya siginmi~lardi da: 
Rabbimlz, bize katlndan rahmet ver, i~lerimizde b~anh 
k1l, demi~:erdi. 

11 - Bunun iizerine y1llarca magarada onlarm ku
laklanna perde vurduk. 

12 - Sonra iki taraftan hangisinin bekledikleri so-· 
nucu daha iyi hes8iblam1~ oldugunu belirtmek i<;in onlan 
uyandrrd1k. 

Magara Ehli 

Bu ayet-i kerime, klsa ve ozet olarak magara ashabmm kl.ssasm1 
haber vermektedir. Hz. Peygambere hitaben ey' Muhammed, <<Yoksa 
sen magara ve kitabe ehlini '§a§Ilacak ayetlerimizden mi sandm?)) bu
yuruyor. Onlarm durumunda bizim gtictimtiz ve saltanatlm1z bakl
mmdan ~a§Ilacak bir §ey yoktur. <;unkti goklerin ve yerin yaratlll§l, 
gece ve gtindtiziin birbiri ardmca getirili§i, gtine§in, aym ve ylldizla
nn emre miisahhar kllml§l ve daha buna benzer Allah'm kudretine de
lalet eden muazzam ayetler Allah'm diledigini yapmaya muktedir ol
dugunu gostermektedir. Magara halkmm haberlerinden daha §a§Ila
cak durumlar bile O'nu aciz b1rakamaz. Nitekim ibn Ctireyc Mticahid 
kanallyla: ((Yoksa sen magara ve kitabe ehlini §'a§Ilacak ayetlerimiz
den mi sandm?» kavli hakkmda §Oyle dedigini nakleder: Bizim ayet
lerimizden bundan <;ok daha §a§Ilacak olanlan vard1r. Avfi ise ibn Ab
bas'tan naklen bu ayete §6yle mana verir : Sana vermi§ oldugum bilgi, 
Stinnet ve Kitab, magara ve kitabe ehlinin dururnlarmdan ·<;ok daha 

Tefsir, c. IX. F. :no 
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onemlidir. Muhammed ibn ishak ise §i:iyle der: Kullanma kar§I izhar 
ettigim huccetler, magara ve kitabe ehlinin durumundan 90k daha 
§a§Irtlcldlr. Magara, burada si:iz konusu edilen yig·itlcrin s1gmd1klan 

dagdaki kovuktur. Kitabe anlammt verdigimiz ( r'! )I ) kelimeiSi ise, 
Avfi'nin ibn Abbas'tan nakline gore; Kudiis ya;.;.mlanndaki bir vadi
de bulunan yaz1t1ard1r. Attyye el-Avfi ve Katade de boyle derler. Dah
hak ise magaradan vadideki magara, kitabeden ve vadinin aduim kas
dedildigini sayler. Miicahid ise; kita.benin, onlarm yaptlklan yap1, ol- · 
dugunu belirtir. Ba§kalan da kitabede, onlarm magaralarmm bulun
dugu vadidir, derler. Abdiirrezzak · der ki : Bize Sevri, Semmak kana
llyla ikrime'den, o da ibn Abbas'tan nakleder ki; kitabzden maksad, 
-Ubeyy ibn Ka'b'm zanmna gore- kasabamn kendisidir. ibn Cii
reyc ise ibn Abbas'tah nakleder ki; kitabe, magararun bulundugu dag
dir. ibn ishak, Abdullah ibn Ebu Necih kanallyla, Mticahid'den ve 
ibn Abbas'tari nakleder ki; o dagm ad1 Bencelos imi§. ibn Ciireyc der 
ki : Bana Vehb ibn Silleyman'm f}uayb el-Ctibbai'den naklettigine go
re; magaramn bulundugu dagm ad1 Bencelos ve magaramn ad1 da 
Hayzem imi§. Kopeklerin ad1 da Hinmln imi§. Abdiirrezzak der ki: 
Bize israil, Semmak kanal1yla ikrimE''clc>n nakleder ki; ibn Abbas §OY'" 
le demi§: Ben Kur'an't, ( r'!.;' oiJI .t 01:.> ) olarak bilirim. ibn Ctireyc 
demi§ ki : Bana Amr ibn D'nf,r'I!l bilclirdigine gore; o, ikrime'nin ibn 
.Abbas'tan §6yle dedigini duymu§tur: Rakim nedir bilmem, kitabe mi 
yoksa bina m1? Ali ibn Ebu Talha Abdullah ibn Abbas'tan nakleder ki; 
Rakim kitabedir. Said ibn Ciibeyr ise; Rakim'in ta§tan bir levha oldu
gunu ve bunun iizerine magara halkmm ktssastrun yaztldtgmt ve bu 
ta§ yaz1tm magaramn kap1sma konulmu§ oldugun~ soylemi§tir. Ab
durrahman ibn Zeyd ibn Eslem der ki; Rakim, kitabedir. Sonra (cya
ztlmi§ kitabe» ayet-i kerime'sini okumu~. Ayetten zahlr alan mana 
budur. ibn Cerir'in tercih ettlQ;i r·ii:u§ te budur. ( r'! )I ) fail vez
ninde olup mef'ul' anlamma ( r .J' )1 ) clemektir. Nitekim katil de 
maktUl anlamma, cerih de mecn.i.h anlumma gelir. Allah en iyisini bi
lendir. 

«Hani o yigitler magaraya stgmmi§lardt da : Rabbtnnz, bize katm
dan rahmet ver, i§lerimizde ba§anll k1l, demi§lerdi.» Allah Teala din
leri ugruna kavimlerinden firar edip ka9an ve bunun sonucunda dag
da bir magaraya stgmtp milletlerinden uzak k'ahp saklanmak i9in ma
garada yalmz ba§ma kalan yigitlerden soz etmektedir. Onlar magara
ya girdiklerinde, Allah'm rahmet ve lutfunu dileyerek §Oyle demi§ler
di : RabblffilZ, bize katmdan rahmet ver de bizi milletimizin goztinden 
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uzak tut. «i§lerimizde ba§anll k1L» i§imizi dogruca degerlendir ve akl
betimizi de dogruluk kll. Nitekim hadiste varid olduguna gore; bizim 
hakk1rmzda verdigin her hiikmiin, neticede bizim i~in dogruluk olma
smi miiyesser et, buyrulmu§tur. Ahmed ibn Hanbel'in Miisned'inde, 
Biisr ibn Ebu Ertat Rasulullah'm §Oyle dua ettigini bildirir : Allah'1m, 
biitiin i§lerde ak1betimizi iyi k1l. Bizi diinyada riisvayhktan ve ahiret
te azabdan uzakla§tlr. 

«Bunun iizerine y1llarca magarada onlarm kulaklarma perde vur
duk.'' Yani onlar magaraya girdiklerinde iizerlerine uyku attlk ve yll
larca uyuyakald1lar. «Soma iki taraftan hangisinin bekledikleri sonu
cu daha iyi hesablaml§ oldugunu belirtmek i~in onlan uyandlrd1k.1> 
Onlardan bir k1sm1m uyand1rd1k da i~lerinden birisi beraberilldeki pa
rayla yiyecek almak iizere ~ar§Iya gitti. Nitekim a§$da konunun de
tayi ve a~1klanmas1 gelecektir. ((iki taraftan hangisinin bekledikleri 
sonucu daha iyi hesablami§ oldugunu belirtmek i~in.n Buradaki 
( T...\..ol ) kelimesinin; say1 anlamma geldigi soylendigi gibi, gaye anla
mm:-t ;cldigi de soylenmi§tir. ( ... ) 

---·- iZAHI 

Altmc1 Mes'ele : Tasavvuf~ular, keramet konusunda ileri siirdiik
leri gorii§lerinin dogruluguna bu ayeti delil gostermektedirler. Bu aye
tin, bu noktada delil olmas1 a~1k bir durumdur. Biz meseleyi burada 
inceden inceye ele alacag1z. Ancak kerametin miimkiin olup olmadlgl
na dair delilleri serdetmeden once iki mukaddimeyi bilmeye ihtiyac1-
m1z vard1r: 

Birinci Mukaddime: ((Velin nin ne oldugu hakkmdad1r. Bu keli
me, iki manaya gelebilir : 

a) Veli; hi~ bir giinah i§lemeden siirekli olarak Allah (c.c.) a 
itaat eden kimse, demektir. 

b)' Veli; Cenab-1 Allah'm surekli olarak kendisini her tiirlii gii
nahtan korudugu, ibadet etmeye muvaffak k1ldtg1 kimsedir. Bu keli
me, «Allah iman edenlerin dostudur.)) (Al-i imran, 68), ceO, salihleri 
dost edinir.11 (A'raf, 196), «Sen meylftm1zsm. Kafirler giiruhuna kaq1 
yard1m et bize.» (Bakara, 286), ccBu ooyledir, ~iinkii Allah inananla
rm kcruyucusudur. Kafirlerin ise koruyuculan yoktur.1> (Muhammed, 
11), «Sizin dostunuz . yalmz Allah ve O'nun Rasuliidiir.» (Maide, 55) 
ayetlerinde bulun·an ccVeli, mevlan gibi kelimelerin kokiinden turetil-
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rni§tif. Bize gore ltVeli» kelirnesi, dil bakirnmdan Hyaklllll rnanasmadir. 
Kul taat ve ihlasmm t;okluguyla Allah Teala'ya; Allah Teala da rah
met, iyilik ve nimetiyle kula yakla§tlgi zaman burada bir dostluk (ya
kmllk) meydana gelmi§ olur. 

ikinci Muk'addime : Bir . insan olaganiistii bir i§ yapt1g1 zaman, 
meydana gelen bu fiili i§lerken _ya bir iddiada bulunur veya bulun
maz. 'Birinci halde de ya ilahlik, ya peygamberlik, ya evliyallk veya 
sihirbazhk ve §eytanlara uyma iddiasmda bulunur. islam ulemas1 ilah
hk iddia edenin olaganiistii bir durnm ortaya koymasmm miimkiin 
oldugunu kabul etrni§lerdir. ilahhk iddiasmda bulunan Firavun'un 
bOyle olaganiistii i§ler yapt1g1 rivayet olundugu gibi, Deccal'm da bOy
le §eyler yapabilecegi haber verilmi§tir. Bunlarm yapt1g1 ve yapaca
gi bu tiir i§lerin mucize ile kan§tmlamayacagi, c;iinkii bu kimselerin 
yaratlh§ ve hallerinin yalanc1 olduklanm gosterecegi di.i§iincesi bu 
gorii§e sebep olmu§tur. 

Peygamberlik iddiasmda bulunan kimse ya dogru veya yalanci 
olur. Boyle bir iddiada bulunan kimse eger iddiasmda dogru ise bu 
kimsenin olaganiisti.i bir i§ yapmas1 · zarClri olur. Peygamberlik miies
sesesini kabul eden ti.im ilim adamlan bu konuda ittifak etmi§lerdir. 
.Eger bu iddiamn sahibi, iddiasmda yalanc1 ise boyle olaganiistii hal
leri sergilemesi mi.imki.in goriilmerni§tir. G6sterdigi kabul edilse bile · 
mutlaka ona kar§I t;Ikilmi§ olmahdn·. 

Evliyamn kerametinin hak oldugunu kabul eden islam ulemfun, 
bu kimselerin keramet gosterme iddiasmda bulunmalarmm caiz olup 
olmad1g1 ve daha sonra da kerametin iddia ettigine uygun olup ola
mayacagi konularmda ihtila.t etmi§lerdir. 

Sihir ve cinnlere uyma iddiasmda bulunan kimselerin, bu ti.ir i§
leri yapabilecekleri gori.i§ii islam alimlerince benimsenrni§Se de Mu'
tezile alimleri bunun miimkiin olmadigmi ileri siirmii§lerdir. 

Olaganiistii bir fiil i§leyen kimse yukandaki iddialardan herhan
gi birini ileri si.irmiiyorsa; bu durumda bu insan ya Allah (c.c.) m 
raz1 oldugu iyi bir insan veya giinahkar, kotii bir ki§i olabilir. Bun
lardan birincisi evliyamn kerameti konusuna girer. islam alimleri ke
rametin hak oldugu gbrii§iindedirler. Mu'tezile ise bu gori.i§e katll
maz. Bu gruptan yalmz Ebu'l-Huseyn el-Basri ve •arkada§I Mahmud 
el-Harezmi bizim gori.i§iimi.izdedir. Giinahkar bazi kimselerin boyle 
i§ler yapmas1 konusuna gelince, buna istidrac ad1 verilir. Bunlan izah 
ettikten sonra burada §Unu belirtelim: Evliyanm kerametinin hak ol
duguna Kur'an, hadis, rivayet edilen olaylar ve ak1l delalet etmek
tedir. 
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Kur'an ayetleri a<;ISmdan keramet hakkmdaki deliller : 
Birinci Delil :Hz. Meryem olay1ctn·. Al-i imran suresinde a~Ikla

mi§ oldugumuz bu delili burada tekrara luzum gormuyoruz. 
ikinci Delil : Ashab-I Kehf olay1; bu kimselerin zarar ve <;lirume

ye ma'ruz kalmaks1zm diri olarak 309 sene uykuda kalmas1d1r. Allah 
Teala bunlan gune§in siCagmdan korumu§tur. Nitekim Kur'an'da on
lar i<;in ccUykuda olduklan halde sen onlan uyamklar samrsm.1> 
(Kehf, 18) ccGune§in dogdugu zaman magaralanmn sag tarafma yo
neldigini gorursun.» (Kehf, 17) buyurulmu§tur. Keramet meselesine 
((Yamnda Kitab'dan bir ilim bulunan kimse de :Sen gc!'z;unu yumma
dan ben onu sana getirebilirim, dedi.>> (Neml, 40) ayetini delil ola
rak almaktad1rlar. Ancak biz daha once bu ccyamnda Kitab'dan ilim 
bulunan» kimsenin, ·smeyman (a.s.) oldugunu a<;Iklami§ bulunuyo
ruz. Binaenaleyh bu ayet, bu konuda delil olarak ileri surUlemez. Kadi 
bu konuda §oyle bir gor~ ileri suruyor: Ashab-1 Kehf arasmda veya 
zamamnda bir peygamberin bulunmas1 gerekir. i§te bu (yani pey
gamberlik) onun i<;in bir ilim olur. <;unku bu, olaganlistu bir olay 
ozelligindedir. Biz de diyoruz ki; bu olay mucize olamaz. <;unku pey
gamberlerin uyumalan, olaganustu bir §ey degildir ki bir mu'cize ol
sun. <;Unku insanlar, bu olayda onlan tasdik etmezler. Zira onlann 
dogru olup olmad1klanm, ancak bu muddet boyunca hayatta kalma
lan ve o zaman ~1k1p gelenlerin 309 sene once uyuyan kimseler ol
duklanm bilmeleri ile anlayabilirler. Butun bu §artlar bulunmadigi
na gore, bu olaym herhagi bir peygamberin mucizesi olabilme ihti
mali kalmamaktadlr. Bu vak1a bir mucize olamayacagma gore, geri
ye keramet oldugu ger<;egi kalmi§ oluyor. Keramet konusundaki ha
dislere gelince : 

Birinci Hadis : Buha.ri ve Mlislim'de Ebu Hureyre'den rivayet edil
dgine gore Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tur : (Henuz) be§ikte iken 
uc; kimse konu§mU§tur: isa (a.s.), Zahid Cureyc zamamnda bir c;o
cuk ve diger bir c;ocuk. isa (a.s.) nm konu§masi olayrm da biliyor
sunuz. Cureyc'e gelince; o, israilogullarmdan dindar bir kimse idi. 
Bu adamm bir annesi vard1. Bir gun namaz k1larken annesi onunla 
konU§mak istedi ve on'a seslendi. Namaz kllmamn, annesini gormek
ten daha iyi bir hareket oldugunu dli§iinen bu zat namaza devam 
etti ve annesine cevab vermedi. Uc; defa tekrarlad1g1 halde olumlu so
nu~ alamayan anne bu durumdan c;ok fazla incind1. Ve onun ic;in 
§Oyle beddua etti: AUah1m, ona Mumisati gosterinceye kadar onu ol
durme. Orada bir fahi§e vard1. Cureyc'i yoldan ~1karacagm1 ve zina
ya 1surukleyecegini soyleyerek bulundugu yere gitti, ne kadar ugra§-
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t1 ise netice alamad1. Hiicrenin bulundugu tapmagm bolgesinde hay
van otlatan bir c;oban geceleri oraya s1gm1rdL <;obam yoldan <;Ikaran 
bu kadm sonunda hamile oldugu bebegini dogurunca, bu c;ocugu Cii
reyc'den kazand1g1 iftiras1m yaymaya ba.§lad1. Durumu ogrenen ya
hudiler Ciireyc'in hti.cresini y1kt1lar ve kendisine hakaretler ettiler. 
Ctireyc namaz klllp dua ettikten sonra c;ocugu dtirttip --Ebu Hiirey
re (r.a.) diyor ki; ~u and'a hadiseyi anlatan Rasfrlullah (s.a.) 1 gorti
yor gibiyim- Ey c;ocuk, senin baban kimdir? diye sordu. <;ocuk; ~o

bandlr, diye cevap verdi. Bunun tizerine halk yaptlgma pi~man oldu, 
Cureyc'den oztir dileyerek : izin ver hticreni yeni ba§tan altm veya 
gtimti~ten yapallm, diye yalvard1lar. Ctireyc ise kabul etmedi ve htic
resini eskiden oldugu §ekilde in§a etti. Obiir c;ocuga gelince; ~ocuklu 
bir kadm vard1. Bir giin onu emzirirken yakl§Ikli bir gene; oradan 
ge~mekteydi. Onu goren kadm §Oyle dua etti: Allah'1m, oglumu bu
nun gibi yap. (Annesini emmekte alan) c;ocuk; Allah'1m, beni onun 
gibi yap;ma, diyerek cevab verdi. Sonra fahi§e ve h1rs1z oldugu soy
lenen bir kadm gec;ti yanlarmdan. Anne, bu kadm1 goriince de : Al
lah'Im, oglumu bunun gibi yapma, diye dua etti. <;ocuk ise : Allah'1m, 
beni onun gibi yap, dedi. Anne ogluna bunun sebebini sorunca, c;o
cuk §Oyle bir a~1klama yaptl : Gen<; adam zalim bir kimsedir. Onun 
gibi olmak istemedim. $u kadm ise zina ettigi, hirsizllk yaptlg1 soy
leniyorsa da bunlan yapmaml§tlr. 0 ; Allah bana yeter, diyor. 

ikinci Hadis : Magara olay1 hakkmda varid olan hadistir ki; sa
hih hadis kitablannda Ziihri, Salim ve ibn Orner (r.a.) kanallyla Ra
sulullah (s.a.) dan rivayet edilen me§hfrr bir hadistir. Hadis §Oyledir : 
Sizden onceki (insan) lerden ii<; ki§i yola <;Ikmi§lardL Ak§am olunca 
bir magaraya girdiler. Fakat dagdan yuvarlanan bir ta§ magaranm 
kap1s1m kapad1. (Umitsizlik i<;inde) birbirlerine : Vallahi dediler, bu
radan ancak yaptlg1m1z iyi §eyleri arac1 yaparak Allah'a dua eder
sek kurtulabiliriz. Birisi §Oyle dedi : Benim ya§h bir ebeveynim vard1. 
Onlardan once ak§am yemegi yemezdim. Bir giin bir agac; golgesin
de uyumu§lardL Onlarm yanmdan aynlmad1m. Onlar ic;in ak§am siitti 
sagd1m, uyuyorlard1, onlan uyand1rmak istemedigim gibi onlardan 
once ak§am stittinti ic;mek de istemedim. Kadeh elimde onlann uyan
masmi beklerken sabah oldu. Uyand1lar ve stitlerini ic;tiler. Allah'1m, 
eger bu i§i Senin nzan ic;in yapml§ isem bizi bu ta§tan kurtar. Ta§ 
biraz k1mildad1. Ancak, hentiz di§an <;1kamazlard1. ikincisi konu§tU : 
Benim bir amcam k1z1 vard1. Onu c;ok severdim. Onu istedim, fakat 
o beni reddetti. Nihayet bir k1tllk senesinde zarurete dti§erek bana 
geldi. Bana teslim o' "'aS! §artlyla ona birc;ok mal verdim. Sonra tam 
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ona sahip olma irnkamm olmu§tu ki, bu i§i haks1z §ekilde (haram) 
yapmamn dogru olmad1gm1 soyledi. Ben de bunun iizerine bu i§ten 
vazge~tigim gibi onu ve mall b1rak1p gittim. Allah'1m, eger bunu Se
nin nzan i~in yapmi§sam bizi bu ta§tan kurtar. Ta§ biraz daha ki
mildadl ama yine heniiz di§an <;Ikam1yorlard1. Sonra ii<;iinciileri §Oy
le konu§tU: Benim i§~ilerim vard1. Hepsinin hakklm verdim. Fakat 
biri parasm1 almad1, b1rak1p gitti. Onun hakk1 olan mal benim ya
rumda <;ogaldl. Bir gun geldi ve : Ey Allah'm kulu, hakk1m1 Ode, dedl. 
Ben 'de : Gordtigtin §U deve, koyun ve koleler senindir, dedim. Benim- · 
le alay m1 ediyorsun, dedi. Hay1r, dedim. Ve btittin mahm ald1. Al
lah'lm, eger bu i§i Senin nzan i~in yapml§Sam bizi §U ta§tan kur
tar. Ta§ magaramn ~lkl§mdan yuvarland1. Onlar da ytiriiyerek <;1k1p 
gittiler. Mtittefekun aleyh olan bu hadis hasendir, sahihtir. 

U<;tincii Hadis : Allah Rasulti : Ey Rabb1m, sa<;1 ba§l dagm1k, yiizti 
gozii toz i<;inde, iki y1rt1k p1rt1k elbisesinden ba§ka bir §eyi olmayan, 
insanlarm kendisiyle ilgilenmedigi; ancak Allah adma yemin ~tse Al
lah'm yeminlnde dogru <;1kard1g1 kimseler a§kma .. . buyurmu§; Allah 
adma yemin verdigi bu kimselerden iyi ve gtinahkar olanlanm aylr
marm§tlr. 

Dordtincii Hadis : Said ibn Miiseyyeb Ebu Hiireyre'den RR.sulul
lah (s.a.) m §dyle buyurdugunu anlatiyor: Adamm biri s1rtma yiik 
de yiikledigi bir inegi oniinde siiriip gotiiriiyordu. inek ona dondti ve : 
Ben bu i§ i<;in yarat1lmad1m. Ben <;ift siirmek <;in yaratlld1m, dedi. 
Oradakiler; Allah Allah, inek de konu:§ur muymu§? deyince, Hz. Pey
gamber (s:a.) :Ben, Ebubekir ve Orner (r.a.) buna iman ettik, bu
yurdu. 

Be§inci Hadis: Ebu Hiireyre (r.a.) Rasulullah'm §Oyle buyurdu- · 
gunu anlatlyor : Adarmn biri bir gok gtiriilttisii veya buluttan bir ses 
duyar, falan kimsenin bah~esini sula, diye. Adam o bah<;eye gider, 
orada buldugu bir adama ismini sorar. 0 da falan oglu falan, diye 
cevab verir. Konu§ma §dyle devam eder : Adam : Bu bab~enin meyve· 
lerini toplaymca ne yapacaksm? Bah<;evan: Ni~in soruyorsun? Adam : 
Falanm bahgesini sula, diye buluttan gelen bir ses duydum da. Bah
<;evan :Pekala. Onlan (toplaymca) ti<;e ay1racag1m. Birini evime, bi
rini yoksullara, yolda kalmi§lara, birini de sad,aka olarak aJlraca-
glm. . 

E.vliyamn Kerametinin Hak Olduguna Dair: Diger Olaylara Ge
lince; bu noktada once Hulefa-i Ra§idin'den sonra diger saha.beden 
sad1r olan kerametleri zikretmekle ba§l'ayahm. Hz. Ebubekir'in kera
metleri :Hz. Ebubekir (r.a.) vefat ettiginde cenazesini Rasulullah 
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(s.a.) m rniibarek kabrinin kap1sma getirrni§ler ve: EsseH1rnu aleyk~ 
ya RasUlullah! Ebubekir kapmdadir, diye seslenrni§ler. Bunun iizeri
ne kap1 kendiliginden a<;Ilrni§ ve o anda kabirden §6yle bir ses i~itil

rni§ : Dostu, dostun yamna i<;eriye aim. 
Hz. Orner (r.a.) in Kerarnetleri: 
1) Rivayete gore Hz. Orner, Sariye kurnandasmda bir ordu gon

derrni§ti. Bir curn'a hutbesinde Hz. Orner (r.a.) in birden §6yle bag1r
d1g1 goriildii : Sariye, daga <;ekil, daga <;ekil! Hz. Ali (r.a.) buyurrnu§ 
ki, onun bu sozii sarfettigi tarihi kaydettirn. Sonra ordunun oncii ha
bercisi gelrni§ ve: Ey rnii'rninlerin erniri! Curn'a giinii hutbe saatm
da dii§manla kar§Ila§tlk. Bizi neredeyse yenrni§lerdi ki, bir insan sesi 
duyduk. Sariye, daga <;ekil, daga <;ekil, diyordu. Biz de daga ·<;ekildik 
ve Allah (c.c.) katirleri rnaglub etti. Bu ses sayesinde biiyiik gani
rnetler elde ettik. Zikir ehlinden birini §oyle derken i§ittirn: Bu, as
lmda Hz. Peygarnber (s.a.) in bir rnucizesidir. Zira 0, Hz. Ebubekir 
ve Orner'e: Siz ikiniz bana goz ve kulak rnesabesindesiniz, buyurmu§
tur. Hz. Orner, Efendirniz'in gozii rnesabesinde olduguna gore bu ka
dar uzak bir rnesafeden gorrne giiciiniin kendisine verilmi§ olrnas1 son 
derece normaldir. 

2) Rivayet edildigine gore cahiliyet donerninde Nil nehrinin se
nede bir kere suyu <;ok az kahr, ta§rnaz olurrnu§. Bunun iizerine ona 
giizel bir k1z atarlar ve o da ancak bunun iizerine akarrni§. Arnr ibn 
el-As bu durumu rnektupla bildirdigi zarnan Hz. Orner (r.a.) bir <;6rn
lek iizerine ~oyle yazrnl§ : Ey Nil, eger AUah'm ernri ile ak1yorsan ak. 
Yok, kendi kendine ak1yorsan bizirn sana ihtiyac1rn1z yok. Bu <;orn
lek Nil'e atild1ktan sonra bir daha hi<; durrnarni§. 

3) Medine'de bir deprern olrnu§. Bu esnada Hz. Orner (r.a.) kir
baclm yere vurarak: Allah'm izniyle dur, derni§. Deprern durrnu§. Ar
tik bundan sonra Medine'de deprern olrnarni§. 

4) Medine'de bir yangm <;Ikrni§. Hz. Orner bir <;ornlek iizerine: 
Ey ate§, Allah'm izniyle dur, diye yazrnl§. Bu <;ornlegi ate§e atrni§lar 
ve yangm hernen si:inrnii§. 

5) Bizans kralmm bir el<;isi Hz. Orner'e gelrni§ ve evini sorrnu§. 
Onun evinin krallarm ko§kleri gibi oldugunu samyorrnu§. Kendisine , 
dururnun bOyle olrnadigi, onun o anda <;olde siit sagd1g1 soylenince 
§a§Irrni§ ve onu gorrnek isterni§. Qole gittiginde gordiigu rnanzara §UY
rnu~: Hz. Orner (r.a.) k1rbac1m ba§mm altma koyrnu§, toprak iizerin
de uyuyor. Bunun iizerine §a§kmhgi daha da artrni§ ve : Bat1 ve dogu 
insam §U dururndaki adarndan korkuyor, diye dii'§iinrnii§. Sonra ken
di kendine : ~unu burada yalmz olarak buldurn. Kendisini burada 01-
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diireyim de insanlar kendisinden kurtulsunlar, deyip klliClm c;ekmii?,, 
kald1rm1§ vuracak ki, birden Allah onun kar§1Sma yerden iki arslan 
91karnn§ iizerine dogru gelmeye ba§lami§lar. Korkarak elindeki kihei 
atmca Hz. Orner (r.a.) uyanmi§ fakat hie; bir §ey gormemi§. Hz. Omer'
in sorusu iizerine durumu anlatan elc;i miisliiman olmu§. fijimdi bun
lar ahad tarik1yla rivayet edilmi§ olaylard1r. Ancak herkes bilmekte
dir ki; Hz. Orner (r.a.) diinya nimetlerinden her tiirlii gosteri§ten uzak 
idi. Fakat buna ragmen, Doguyu, Batly1 idare etti, devletleri, memle
ketleri ele gec;irdi. Tarih kitaplarma bak1lacak olursa Hz. Adem (a.s.) 
den bugiine kadar bOyle bir ba§anmn kimseye nasib olmad1g1 goriiliir. 
Diinyaya bu kadar onem vermezken bu biiyiik ba§anlan nas1l elde et
m~tir? fijiiphesiz ki bu, en biiyiik kerametlerdendir. 

Hz. Osman (r.a.) a gelince, onun da birc;ok kerameti rivayet edil
mektedir: 

1) Enes (r.a.) anlatlyor : Bir giin sokakta yiiriirken ba§Iml kal
dmp kar§Imdan gelen bir kadma baktlm. Biraz sonra Hz. Osman (r.a.) 
m yamna girdigimde bana §6yle \!lkl§tl : Ne o, iizerinde zina izleri ac;Ik
c;a goriiniiyorken yamma giriyorsun? Ben de, Rasulullah (s.a.) tan 
sonra vahiy mi geldi? diye sordum. Hay1r, dedi, fakat dogru ferasettir. 

2) Kendisine k1hc;la vuruldugu zaman kammn ilk damlas1, oku
makta oldugu Mushaf'ta «Allah sana yeter. 0, Semi'dir, Alim'dir.» aye
tinin iizerine dii§mii§tii. 

3) Cehcah el-G1fari Hz. Osman (r.a.) 1n elinden asasm1 kapmt§, 
k1rm1§ onun dizine dogru savurmu§, fakat asa Cehcah'm dizine deg
mi§. 

Hz. Ali (r.a.) nin kerametleri: 
Rivayete gore sevdigi kimselerden biri h1rs1zhk yapnn§. Siyah bir 

kOle olan bu h1rs1z Hz. Ali (r.a.) ye getirilmi§. Hz. Ali ona : <;aldm m1? 
diye sormu§. Adam ise; evet \!ald1m, demi§ ve eli kesilmi§. Adam ora
dan aynld1ktan sonra Selman el-Farisi ve ibn el-Kera'ya rastlami§. 
ibn el-Kera ona elini kimin kestigini sorunca, adam §Oyle cevab ver
mi§: Mii'minlerin emiri, miisliimanlarm efendisi, Rasulullah (s.a.) m 
damad1, Hz. Fatma (r.a.) nm kocas1 kesti. ibn el-Kera: Elini kesmi§, 
§imdi sen tutmu§ bir de onu oviiyorsun, deyince adam; nic;in ovme-

~ 

yeyim ki? Elimi hakh olarak kesti ve beni de cehennemden kurtard1, 
demi§. Bunlan duyan Selman, olay1 Hz. Ali (r.a.) ye bildirmi§. imam, 
adam1 \!'agirnn§ elini koluna biti§tirmi§, onu bir bezle baglami§ ve bir
taklm dualar etmi§. Selman §oyle devam ediyor : GOkten bir ses i§it
tik; elindeki bezi kald1r, diyordu. Kaldirdig1m1zda adamm eli Allah 
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(c.c.) m izniyle iyi olmu§tu. Diger sahabeye ait keramet olaylan ~ok 
daha fazlad1r. Ornek olmas1 igin birkagm1 zikredelim : 

1) Muhammed ibn Mtinkedir Rasulullah (s.a.) m kolesinin ge
misi konusunda §6yle bir §ey anlatt1gm1 rivayet ediyor : Bir gemiye 
bindim. Bulundugum gemi pargaland1. Bir tahtaya tutundum. Tahta 
ile ytizerek bir ormana g1kt1m. Orada bir arslan vard1; tizerime dogru 
geliyordu. Ey arsla.n, dedim. Ben Rasulullah'm kolesiyim. Bunun tize
rine ontime ge9ti ve bana yolu gosterdi. Sonra kendi kendine birt.l
klm sesler ~1kard1. - Galiba bana veda ediyordu.- Sonra geri dondti. 

2) Sabit'in Enes'ten rivayetine gore Useyd tbn Hudayr ile an
sar'dan birisi bir ak§am Rasulullah (r.a.)· m huzurunda, ge9 saata ka
dar mti§terek bir dertlerini konU§ffiU§, sonra yola gikmi§lar. Gece gok 
karanllkrm§ Bu esnada ellerinde birer asalan varml§. i§te bunlardan 
birinin asas1 yol aymrmna kadar onlarm yolunu aydmlatmi§. Digeri 
a.sas1 yolu aydmlatandan aynld1ktan sonra evine vanncaya kadar ken
di asasl yolunu aydmlatml§. 

3)' Halid ibn ·velid'e ordusunda igki igenlerin oldugu sbylenmi§. 
Bir gece atma binen Halid (r.a.) ordu i9inde dol'a.§Irken, elinde i9ki 
ka.b1 olan bir stivari gormti§. Nedir, onun i9indeki diye sorunca, stivari 
sirkedir, demi§. Halid (r.a.) de : Allah'1m' onu sirke yap? diye dua et
mi§. Adam arkada§lannm yamna vannca, size oyle bir i9ki getirdim 
ki, §imdiye kadar bOyle bir i.gkiyi kimse igmemi§tir, diye ovtinmti§. Ar
kada§lan _kab1 8.\!ffil§lar, bir de ne gorstinler, iginde igki yerine sirke 
yok mu? Yahu, demi§ler, bunda igki yok. Sirke bu. Adam : Bu Halid'in· 
duaasmdan olmu§tur, demi§. 

4) IMe§hurdur, Halid ibn Velid bismillah diyerek bir avug zehir 
iGmi§ ve bir zarar gormemi§tir. 

5) ibn Orner (r.a.) bir seferindeymi§. Yolda birkag ki§inin bir 
y1rt1C1 hayvandan korkarak durmakta olduklanm gormti§. Ha.yvam 
kovan ibn Orner : insana korktugu §ey musallat olur. Eger insan, AI
lah'tan ba§ka bir §eyden korkmasayd1; kendisine hi9 bir §ey musallat 
olmazd1, dem!§. 

6) Rivayete gore Hz. Peygamber (s.a.) A'la' ibn el-Hadrami'
yi bir gazveye gondermi§; hedefleri ile aralanm bir deniz kesmi§. Ala, 
ism-i A'zam duasm1 okumu§ ve su tizerinde ytiriiyerek ge9mi§ler. So
filerin kitablarmda bu konuda sa.yllamayacak kadar 90k rivayet var
dlr. 

~imdi kerametin mtimkiin olduguna delalet eden kesin a.kli delil
leri zikredelim : 

Birinci Deli! : ~iiphesizki kul, Allah'm dostudur. Allah Tea.Ia : «Dik-
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kat edin, Allah dostlarma hi\! bir korku yoktur. Onlar mahzun da ola
cak degillerdir.n (Yunus, 62) buyuruyor. Aym §ekilde Rab Teala da 
kulunun dostudur. Zira 0 : <<Allah inananlarm dostudur.u (Bakara, 
257), <cO, salihleri dost edinir.» (A'rat, 196), <<Sizin dostunuz yalmz 
Allah, ve O'nun Rasultidtir.n (Maide, 55), <<Sen mevlam1zsm.)) (Baka
ra, 286), «Bu boyledir, ~tinkti Allah, inananlarm Mevlas1'd1r.)) (Mu
hammed, 11) buyurmu§tUr. Zikrettigimiz bu ayetler, kulun Allah (c.c.) 
m dostu O'nun da kulunun dostu oldugunu isbat etmektedir. Keza, 
Allah (c.c.) kulun sevgilisi, kul da O'nun sevgilisidir. Buna «Allahm 
onlan sevdigi ve onl'arm da O'nu sevdikleri.)) (Maide, 54), ((!man eden
lerin Allah sevgisi ise daha fazladir.,, (Bakara, 165), «~tiphesizki Al
lah; hem ~ok tevbe edenleri sever hem de ~ok temizlenenleri sever.>> 
(Bakara, 222) mealindeki ayetler dela.l~t etmektedir. Durum bu oldu
guna gore bir kul, Allah'm emrettigi ve i§lenmesine raz1 oldugu her 
emir ve i§i yapar; yasaklad1g1 her §eyi terk ederse, rahmet ve keremi 
bol olan Allah (c.c.) m, kulunun istedigi bir §eyi bir defa olsun yap
mas! nas11 yad1rganabilir? Kul, aciz bir varhk olmasma ragmen Al
lah'mm emrettigi her bir §eyi yap1yorsa, Allah (c.c.) m da bir defa 
kulunun istegini yapmas1 akla daha uygun bir haldir. Bunun i~indir 
ki, ytice Allah <<Bana verdiginiz sozti yerine getirin ki, Ben de size olan 
Eoztimti yerine getireyim.1> (Bakara, 40) buyurmaktad1r. 

ikinci Delil : Keramet gostermek §ayet imkans1z olsayd1, bu; ya 
Allah (c.c.) m yapamamasmdan veya kulun bu ihsana lay1k olmama
.smdan kaynaklamrdl. Birinci §lk, Allah ( c.c.) m gtictine bir eksiklik 
getirir ki bu ktiftirdtir. ikinci §lk da batlldlf. <;tinkti Ytice Allah, ku
luna zatmm s1fatlarmm, htiktimlerinin, isimlerinin ma'rifet ve bilgisi
ni, mahabbet ve taatlru, zikir ve §tikrtine devam1 lutfetmi§, nasib bu
yurmu§tur. ~tiphesiz ki kula bah§edilen bu lutuflar ona ~olde bir par
ga ekmek vermekten, bir yllaru veya bir arslaru onun buyruguna ver
mekten daha §erefli, daha tisttindtir. Hentiz kul bunlan istemeden ve
ren Allah (c.c.), bir \!Olde o kuluna bir ekmek verse bunda yadirgana
cak ne olabilir? 

Ugtincti Delil : Rasulullah (s.a.) m Rabbmdan rivayet ettigi bir 
hadis-i kudsi'de §tiyle buyruluyor : Kulum Bana farz ibadetleri eda et
mekle yakla§tigl gibi ba§ka hi~ bir yolla yakla§amaz. Kulum Bana na
filelerle yakla§tlk~a yakla§Ir da, sonunda onu severim. Ben onu sevdi
gim zaman artlk onun gozti, kulag1, dili, kalbi, eli ve ayag1 olurum. 
Bundan sonra o, Benimle duyar, Benimle gortir, Benimle konu§ur ve 
Benimle ytirtir. Bu hadis bu kimselerin kulak, goz ve diger duyu or
ganlanna varmcaya kadar herhangi bir duyu orgamnda, Allah (c.c.) 
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tan ba§ka hi~ kimseye yer kalmad1gma delalet eder. <;iinki.i boyle ol
masaydi; onun .gozii ve kulag1 Ben olurum», buyrulmazdl. Burada §U
nu kabul edelim ki, kulun erdigi bu makam; bir y1lanm, bir yut1c1 
hayvamn onun buyruguna verilmesinden ve ona bir ekmek, bir sal
kim iiziim, bir bardak su vermekten daha onemlidir. Allah Teala ku
lunu kendi rahmetiyle bu yiice makamlara erdirmi§Se sayd1gim1z §ey
lere benzer bir §eyi ona nasib etmesi neden muhal olsun? 

Dordiincii Delil: Bir kudsi hadiste §oyle buyurulmaktadir: Kim, 
Benim bir dostuma (veli'me) eziyyet ederse; Bana sava§ a~ml§ olur. 
Bu hadiste bir veliye eziyyet etmek, Allah (c.c.) a eziyyet etmekle bir 
tutuluyor. Buna yakm ifadeler §U ayetlerde de goriilmektedir : «Sana 
biat edenler, ger~ekte Allah'a biat etmektedirler.» (Fetih, 10), <<Allah 
ve Rasulii, bir i§te hiikiim verdigi zaman, artlk inanmi§ bir kadm ve 
erkege, o i§i kendi isteklerine gore se~me hakk1 yoktur.» (Ahzab, 36), 
ccAllah'a ve Rasuliine eziyyet edenler; i§te onlara Allah diinyada ve 
ahirette l'a'net etmi§tir.» (Ahzab, 57) Bu ayet-i kerimelerde Hz. Mu
hammed'le biatle§mek Allah ile biatle§mekle, onun nzas1 Allah'm n
zasiyla, ona eziyyet vermek Allah'a eziyyet vermekle bir tutulmu§tur. 
fliiphesiz Hz. Muhammed'in derecesi, makamlarm en iistiiniidiir. 

Aym §ekilde yukardaki hadis-i kudsi'de: Kim Benim bir dostuma 
eziyyet ederse; Bana harb ilan etmi§ olur, buyrulmas1 da delalet edi
yor ki; Allah'm bir dostuna eziyyet verilmesi, Allah'm .zatma eziyyet 
verilmesiyle denk saytlmi§tlr. Bir kudsi hadis daha vard1r ki, yukan
da zikrettigimiz hadisi destekler mahiyettedir : Allah, k1yamet giinii 
§Oyle buj7Urur: Kulum, hasta oldum, Beni ni~in ziyaret etmedin? Su 
istedim, ni~in Bana su vermedin? Senden yemek istedim, Bana ni~in 
yemek vermedin? Kul §oyle cevap verir: Allah'1m, Sen alemlerin Rab
blsm. Sana ben bunlan nas1l yapabilirim? Allah §oyle buyurur·: Fa
Ian kulum hasta olmu§tu, onu ziyaret etmedin. Sen onu ziyaret etsey
din, o ziyaretini katimda bulacagmi bilmiyor muydun? Bu hadisler Al
lah (c;c.) m sevdigi bu kimselerin bu mevkilere eri§eceklerini gO.ster
mektedir. Allah Teala bOyle sevdigi kullanm bu derecelere ~1kard1gma 
g6re; ona bir par~a ekmek, bir bardak su vermesinde, ona bir kopegi, 
bir arslam miisahhar k1lmasmda akla uymayan ne olabilir? 

Be§inci Delil: Bu diinyada bir insan kralm yakm ~evresine girip 
ozel sohbetlerde onun meclisine girmesine izin verildigi zaman kral 
ana, ba§kalarmm yapamad1g1 §eyleri yapma gucii ve imkam da verir. 

, Sagduyu gosterir ki; bu yakmllgi bu yetkiler ta'kib eder. Yani krala 
yakmlik ·asildir. Bu makam ve yetkiler ona tabidir. Krnllarm en bu
yiigii ise alemlerin Rabbi olan Allah't1r. Cenab-1 Allah bir kuluna ozel 

Keh 

nin 
ken 
biy; 
gas 
bu 
la l 

ruh 
i~in 

ha 
indJ 
Hz. 
n1n1 
riili 
bi ' 
§Oyl 
le 1 
nin 
Ia c 
leri1 
tl. ~ 

giiCt 

ede1 
ma1 
bu l 
gozi 

gibi 
siml 
tern 
bedE 
idar 
kayl 
mal' 
kad( 
ler ! 

ruhl 
metl 
lara 



Kehf, !)-12) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRi 4949 

nimet ve imkanlar verir, onu yuceltir, ma'rifet s1rlarma vak1f kllar, 
kendisiyle kulu arasmdaki bin;ok perdeleri kaldmr, onu Zatma kur
biyyet makamma oturtursa; o kuluna bu dunyada da baz1 kerametler 
gosterme imkam verme&inde ak1l dl§l ne olabilir? Kald1 ki butiinuyle 
bu diinya, o ilahi ma'rifet ve n1hani mutluluklarm bir zerresine oran
la bir hig hiikmiindedir. 

Altmc1 Deli!: Bu dunyada birtak1m i§leri yapanm beden degil, 
ruh oldugu kU§kUSUZ bir §eydir. Yine §Uphesiz bir §eydir ki; bu beden 
igin ruh ne ise, ruh igin de ma'rifetullah odur. Nitekim bu hususu, da
ha once «0, kullanndan diledigine, kendi emrinden melekleri ruh ile 
indirir.» (Nahl, 2) ayetinin tefsirini yaparken incelemi§ bulunuyoruz. 
Hz. Peygamber (s.a.) de bu manaya gelen bir ifade ile : Rabb1mm ya
mnda gecelerim, bana yemek yedirir ve su i<;:irir, buyurmaktad1r. Go
riiluyor ki, kim gayb alemi ile ilgili daha gok §ey biliyorsa; onun kal
bi digerlerinden daha gii<;:lii olmaktad1r. Bu manada Hz. Ali (r.a.) 
§Oyle diyor : Vallahi, ben Hayber kalesinin kap1s1m §U bedeni kuvvet
le koparmad1m, onu ilahi bir kuvvetle yapt1m. 0 anda Hz. Ali (r.a.) 
nin bu diinya ile bagl kopmu§; melekler, yucelikler aleminin nurl,any
la onu aydmlatmi§tl. Onun ruhu guglenmi§, melek ruhlannm cevher
lerine bezenmi§, onda azamet ve kudsiyyet aleminin I§lklan parlami§
tl. Ve i§te boylece, kimsenin gug yetiremeyecegi blr i§i yapabilecek bir 
guce eri§mi§ti. i§te bunun gibi, bir insan Allah (c.c.) a itaata devam 
ederse, Allah (c.c.) m «Onun gozii ve kulag1 olurun1. >> buyurdugu bir 
makama yukselir. Allah (c.c.) m nuru, onun kulag1 oldugu zaman; 
bu kimse yakmdakini i§ittigi kadar uzaktakini de duyar. Bu nur onun 
gozii oldugu zaman; yakm1 ve uzag1 gordugu gibi, eli oldugu zaman 
da zora, kolaya, yakmdakine, uzaktakine her §eye gucii yeter. 

Yedinci Delil : Daha once agikladigimiz bilgilerden de anla§Ild1g1 
gibi, ruhun maddesi bu bozulmaya, dag1lmaya ma'ruz olan maddi ci
simler cinsinden bir §ey degil, meleklerin, gokler alemi yarat1klanmn, 
temiz, mukaddes turlerin maddesi cinsinden bir §eydir. Fakat ruh bu 
bedene ili§tigi, ilk yurdunu, onceki evini unutacak 61\!iide bu bedenin 
idaresine kendini kapt1rd1grzaman; biitunuyle cisme benzer, gucunu 
kaybeder ve bir §ey yapamaz olur. Ancak Allah (c.c.) m ma'rifet ve 
mahabbetiyle yogruldugu, bu bedenin idaresine az dald1g1, semavi mu
kaddes ruhlann nurlan onu aydmlattlg1 ve bu nurlardan ona huzme
ler akt1g1 zaman guglenir ve bu alemin maddi varhklan uzerinde yiice 
ruhlann yaptl~ etkileri yapma gucunu elde eder. i§te bu i§ler kera
mettir. Burada bir ba§ka incelik daha bulunmaktadir. Bize gore insan
Iarm ruhlan mahiyyet bak1mmdan farkhd1rlar. insan ruhlannm ki-
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mi gii\!lii kimi zay1f, kimi nurani kimi kirli, kimi hiir kimi bagimlidir. 
Gokler alemine ait ruhlar da boyledir. Mesela Cebrail (a.s.) e baka
llm. Onun hakkmda Allah Teala : uKi o, §erefli bir el<_;inin soziidiir. 
Gii~liidiir, Ar§ sahibinin yanmda degerlidir. Orada itaat edilir, guve
nilir.n (Tekvir, 19-21) buyururken, ba§ka baz1 melekler i~in uGokler
de nice melekler var ki onlann §efaati hi~ bir i§e yaramaz ... ,, (Necm, 
26) buyurulmaktadir. Bu diinyada bir insanm ruhu gii~lii, aydmhk 
ve yuce yaratlh§ll olursa, buna bir de bu varhk ve fesad diinyasmm 
tozlanm y~ziinden atacak birtak1m perhiz (~ile) ~e§itleri eklenirse; 
bu ruh aydmlamr, ilahi ma'rifet nurunun yard1m1, onun l§lklanmn 
destegi ile §U varllk ve fesad diinyasmm maddi varllklannda tasarruf
ta bulunma derecesinde gti~lenir. Burada tafsilata dalmaYl gereksiz 
buluyoruz. <;unkii bu noktamn otesinde ince s1rlar, bunlan tasdik et-

. miyenlerin kavrayam1yacag1 derin hailer bulunmaktadir. Kerameti in
kar edenler ise kendilerine gore birka\! deli! ileri siirmektedirler : 

Birind itiraz: Cenab-1 Allah, olaganiistti bir olaym meydana gel
mesini peygamberlik delili olarak vermi§tir. Olagantistu bir i§i pey
gamber olmayan bir kimse gostermi§ olsa, olaganustu bir halin pey
gamberlige olan delalet ozelligi kalkmi§ olur. <;unkti medlul bulunma· 
dan, delilin bulunmas1 onun deli! olma durumunu kaldmr, bu da ba
tlldir. 

ikinci itiraz : Bir hadis-i kudsi'de Cenab-I Allah : Bana yakmla§
mak isteyenler onlara farz kildigim ibadetlerle yakla§tiklan kadar ba§
ka bir §eyle yakla§amazlar, buyurmw~tur. Bu hadis farzlan yerine ge
tirerek Allah'a yakla§manm, nat'ile ibadetlerle yakmla§maktan daha 
ileri ve biiyiik oldugunu gostermektedir. Farzlan yerine getirenler bir
takim kerametler gostermedigine gore, nafile ibadetler yapanlardan 
keramet zuhur etmemesi daha uygundur. 

U~iincti itiraz : Allah Teala : uKendi kendinize zor varac·agmiz 
memleketlere yiiklerinizi ta§ular.n (Nahl, 7) buyunnu§tur. Velinin, 
bir §ehirden uzak bir §ehire normalin di§mda ve bir anda ula§tlgm1 id
dia etmek bu ayete ters dti§er. Keza, Hz. Muhammed (s.a.) Hicret ha
disesinde Mekke ile Medine arasm1 giinterce btiytik zorluklara katla
narak kat'edebilmi§tir. Peygamberlerin imam1 i~in hal bu olduktan 
sonra, bir velinin bir tek giinde memleketinden kalklp hacca gittigini 
soylemek ak1lla nas1l bagda§abilir? 

Dordiincu ~iiphe : Keramet gosteren bir veli, bir ba§kasmda ala
cagl oldugunu soylese kendisinden §ahid isteyecek miyiz, yoksa iste
meyecek miyiz? ~ayet istersek, bu anormal bir §ey olur. <;tinkii kera
met gbstermesi, onun yaJan soylemeyeceginin garantisi demek olur. 
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Kesin delile ragmen oyle kesin olmayan bir delil ondan nasll istenebi
lir? Ancak §ahid istemedigimiz zaman da ((iddiac1ya §8.hid g6stermek 
dii§er.» hadisine ters dii§mii§ oluruz. 0 halde keramet diye bir §ey 
yoktur. 

Be§inci itiraz : Baz1 veliler keramet gosteriyorsa digerlerinin de 
gostermesi dii§iiniilebilir. Bu durumda kerametler c;ogalacak ve nor
mal bir olay halini alacaktlr. Bu hal ise hem mucize hem de keramet 
olaym1 yaralar. 

Birinci itiraza Cevab : Ulema, velilerin keramet iddiasmda bulun
malanmn caiz olup olmamas1 konusunda farkh gorii~tedirler. Tahkik 
sahibi bir grup bunun caiz olmad1gm1 soylemekte ve gbrii§lerini §U 
tarzda isbat etmektedirler : 

Mucize ile keramet arasmdaki fark ; birincinin peygamberlik iddi.
asiyla birlikte bulunmasi, ikincinin ise boyle olmamas1d1r. Veliler za
ten c;ogu kez velilik iddiasmda bile bulunmazlar. Peygamberlerle veli
ler arasmda nic;in bu fark vardir. <;iinkii peygamberler insanlari kii
fiirden imana, giinahtan itaata dondiirmek ic;in davetc;i olarak gonde
rilmi§lerdir. Eger bir peygamber mucize gostermezse, insanlar kendisi
ne iman etmeyecekler ve kiifiirde kalacaklardir. Fakat peygamberlik 
iddiasmda bulunup da, mucize gosterdikleri zaman birtak1m insanlann 
iman etmeleri saglanmi§ olacaktlr. Goriiliiyor ki peygamberlerin mu
cizeye yonelmeleri; kendi §ah1slanm yiiceltmelt ic;in degil, kiifiirden 
kurtulup imana kavu§Sunlar diye insanlara alan merhamet duygusun
dan doiay1d1r. Bir velinin veliligi ise boyle degildir, onu tammamak 
kiifiir olmad1g1 gibi, tammak da iman degildir. 0 halde bir kimsenin 
veli oldugunu ileri siirmesi, §ahsm kendi arzusundan kaynaklanmak
tadir. Binaenaleyh bir peygamberin peygamberlik iddiasmda bulun
masi gerektigi halde, velinin velilik iddiasmda bulunmasl caiz degil
dir. Bir velinin velilik iddiasmda bulunmasmm caiz oldugunu ileri sii
renler, mucize ile keramet arasmda birkac; bak1mdan fark oldug-unu 
soylemektedirler : 

1) Olaganiistii bir i§in birisinden sad1r olmas1, onun giinahs1z 
oldugunu gosterir. Sonra bu i§ peygamberlik iddiasmda bulunan bi
risinden sad1r olursa, bu, onun peygamberlik iddiasmda dogru oldu
gunu g6sterdigi gibi; velilik iddiasmda bulunan bir kimseden sadlr 
olursa, bu kimsenin de iddiasmda dogru oldugunu gosterir. Bu da gos
teriyor ki; evliyadan kerametin sadn olmas1, peygamberlerin mucize 
gostermesine nakise getirmez. 

· 2) Bir peygamber mucize gostermek isterse, bunu kesin olarak 
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belirtir. Veli ise keramet iddiasmda kesin olmaz. <;tinkti mucizenin 
meydana gelmesi zarunludur. Keramet ise boyle degildir. 

3) Mucizeye herhangi bir §ekilde kar§l durulamamas1 zorunlu 
oldugu halde bu, keramette zarunlu degildir. 

4) Bize gore bir veli zamammn peygamberinin timmeti aldugu
nu itiraf etmedigi stirece keramet gosteremez. Hal bu alduguna gore, 
herhangi bir velinin g6steidigi keramet aym zamanda peygamberinin 
mucizesi, anun destek<;isi almu§ oluyor. Binaenaleyh keramet olay1 
mucizenin varhgm1 artadan kaldirmaz, aksine anu kuvvetlendirir. 

ikinci itirazm Cevab1 : f?tiphesiz ki tek ba§ma farzlarla Allah 
(c.c.) a yakmla§mak, nafile ibadetlerle yakmla§maktan daha iyi ve ile
ridir. Bir insan ancak farz ve nafileleri yaplYarsa veli alur. Farzlara 
Have olarak nafile ibadetleri de yapan kimsenin derecesi, §tiphesiz ki 
sadece farz ibadetleri yapanmkinden daha ytiksektir. 

Uc;tincti itirazm Cevab1 : Ayet-i Kerime, genel ve stirekli olan §ey
Ierden bahsetmektedir. Oysa velilerin kerametleri az vaki ' alan §eyler
dir. Bunlar bir genelin ic;indeki istisna durumundad1r. Bu aym zaman
da dordtincti itirazm da cevab1d1r. 

Be§inci itirazm Cevab1 : insanlardan Allah (c.c. ) a itaatkar alan
Iar her zaman :azmhkta olmu§tur. Nitekim Allah Teala : uKullanmdan 
§tikredenler azd1r.n (Sebe', 13) buyurmakta, §eytan da; uSen anlarm 
c;agunu §tikreder bulmayacaksm.» (A'raf, 17) demektedir. Boyle az sa
yida alan insanlarm ic;inden, saytsl daha az olan baz1 kimselerin nadir 
zamanlarda gasterecegi olagantistti bir §ey, bu t tir §eyleri olagantistii 
almaktan <;Ikarmaz. 

Yedinci Mes'ele : Keramet ile istidrac Arasmdaki Fark Hakkmda
dir: f?unu bilmelidir ki, bir insan bir §ey ister, Allah (c.c.) da onun is
tedigini verirse ; bu, o kulun Allah (c.c .) katmda sevilen bir kimse al
duguna delalet etmez. Bu ihsanm normal yolla olmas1 ile olagantistii 
bir yalla olmas1 birdir. Aksine bu ihsan bazan kul ic;in bir ikram ola
bilecegi gibi, bazan da istidrac alabilir. Kur'an'da istidrac birkac; ayn 
kelimeyle amlmaktad1r. 

1) Bu terimlerden birincisi istidrac'd1r. uBiz onlan bilmeyecek
Ieri noktadan derece derece helake yakla§tlnnz.)) (A'raf, 182) ayetin
de oldugu gibi. istidrac; Allah (c.c.) m bir insana bu diinyada dalaleti, 
azgmhg1, cehaleti ve . inad1 artsm diye her istedigini vermesi, anun da 
her giin Allah (c.c.) tan uzakla§may1 art1rmas1 demektir. Bunu akli
m1za yakla§tlrmaya c;ah§alnn : Birtak1m fiillerin tekrannm, gti<;lii bir 
melekenin meydana gelmesine sebep olacag1 alden bilinmektedir. i§te 
insan kalbi bu dtinyaya meyleder, Allah (c.c.) da onun bu isteklerini 
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verirse, bu kimse istegine ula:§Illl§ olur. Bu dururn zevk alrna:Yr dogu
rur. Bu da h1rs1 artmr. H1rs ise daha ~ok \!ah§mayi gerektirir. Bu iki 
§ey (hlrs ve lezzet) birbirini basarnak basarnak, artira artira birbirle
rinden gii~ ala ala devarn ederler. Ve bilinrnektedir ki; bu diinyanm 
lezzetlerine dalrnak, ke§if rnakarnlarma ve rna'rifet derecelerin~ ula§
maya mani olur. Boylece bu gibi bir insan rnutlaka derece detece Al
lah (c.c.) tan uzakla§Ir. i§te istidrac budur. 

2) Bu anl,arnda kullamlan terimlerin ikincisi ((Mekr)) dir. Allah 
Teala buyurur ki: ((Hiisrana ugrayanlar toplulugundan ba§kas1 Al
lah'm diizeninden ernin olrnaz.» (A'raf, 99), «Hile yaptllar, Allah da 
onlar1 cezaland1rd1. Ve Allah, hile yapanlarm cezasun en iyi verendir.>> 
(Al-i irnran, 54), ((Bir tuzak kurdular, Biz de onlar hi~ farkmda, 61-
madan onlara bir tuzak kurduk.•> (Neml, 50) 

3) Bu terimlerin ii~iinciisti ( ~I ) dir : «Allah'a oyun etrne
ge yeltenirler. Oysa 0, onlarm cyunlanm ba~larma ge~irir.)) (Nisa, 142), 
((Allah'1 da irnan edenleri de aldatrnaya ~ah§Irlar. Oysa kendilerinden 
ba§kasm1 aldatarnazlar da farkmda degiller.>> (Bakara, 9) ayetlerinde 
oldugu gibi. 

4)' Bu anlarndaki terirnlerin dordiinctisii ( .':}.. y1 ) dir: ((Ktifre
denler kendilerine rniihlet veri§irnizi; sakm kendileri i~in haytrh san
rnasmlar. Biz onlara s1rf gtinahlan ~ogalsm diye rntihlet veriyoruz., 
(Al-i irnran, 178) ayetlerinde oldugu gibi. 

5) Bu terimlerin be:§incisi: ( !J"'J,. Yl ) d1r: «Nihayet kendilerine 
verilen o §eyler yiiziinden sevinince; onlan ans1zm yakalad1k.)) (En'arn, 
44), «0 Firavun ve askerle1i, yerytiztinde haks1z yere biiyiikliik tasla
dll'ar ve kendilerinin Bize dondtirtilrneyeceklerini sand1lar. Biz de onu 
ve askerlerini tuttuk, denize attik ... )) (Kasas, 39, 40) ayetlerinde oldu
gu gibi. Bu ayetler de a~1k~a gosteriyor ki; bir insanm isteklerine ka
Vu§turulrnasl onun derecesinin ytiksekligini ve olgunluga erdigini gos
termez. ~imdi kerametle istidrac arasmdaki fark1 belirtelim. Keramet, 
sahibini emin k1lmaz. Aksine kerarneti gortilen bir insan o s1rada Al
lah'tan daha ~ok korkar, O'nun gazabmdan daha ~ok sak1mr. <;tinku 
kendisinden sad1r olan bu kerametin bir istidrac olmasmdan endi:§e et
mektedir. istidrac sahibi ise bununla ernin olur. 0, kerameti hak ·et
tigi i~in bunun kendisinden sad1r oldugunu zanneder. Bundan sonra 
ba§kalanm kii~iik gorrneye, onlara kar§I bobiirlenrneye ba§la.r. Allah 
(C.C.) In azab Ve tuzagmdan, imans1z olmekten korkmaz olur. i§te bir 
keramet sahibinde bu hailer oluyorsa; bunlar 0 i§in keramet degil, bir 
istidrac oldugunu gosterir. Bunun i~indir ki rnuhakkikler; Allah (c.c.) 
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tan kopmalarm <;ogunun, keramet makammda meydana geldigini soy
lerni§lerdir. ~uras1 kesindir ki; ehl-i tahkik olan kimseler, musibet ka
dar kerametten de korkarlardL Kerametle emin olmanm, ki§iyi yolun
dan <;evirecegini birka~ delille izah edelim : 

Birinci Delil : Bu aldanma, ancak ki§i kendini bu keramete miis
tehak samrsa olur. c;unkii kendmi keramette miistehak sanmasa, ona 
sevinmez. Bu kimsenin kendi yaptlklarme:t sevinmesinden ~ok, Allah'm 
lutfuna sevinmesi gerekir. Boylece ki§inin kerametten dolaYl sevinme
sinin, kendi yapt1klanna sevmmesinden daha biiyiik, onemli oldugu te
beyyiin ediyor. Bir insamn kendini keramete miistehak zannederek se
vinmesi cehaletin ta kendisidir. Zira melekler: «Bizim, 'Senin bize og
rettiginden ba§ka hi<; bir bilgimiz yoktur.» (Bakara, 32) diyor, Allah 
Teala «Allah'l §anma yara§Ir §ekilde tamyamad1lar.>> (En'am, 91) bu
yurmaktadir . . Yine kesin delil ile sabittir ki, hi<; bir yaratlgm Allah 
(c.c.) iizerinde herhangi bir hakk1 yoktur. Bu duruma gore keratneti 
hak etme zanm nas1l ta§Imlabilir'? 

11kinci Delil : Kerametler Allah'tan ayn §eylerdir. Oyle ise kera
mete sevinmek Allah (c.c.) tan ba§ka bir §eye sevinmek, Allah'tan 
mahrum olmaktlr. O'ndan mahrum olan bir kimse nas1l sevinebilir? 

U<;iincii Delil : Kerameti ameli ile hak ettigini dii§iinen kimse, i§
ledigi o ameli de <;ok begenrni§ olur. Amelini begenen ise cahildir. c;un
kii o, eger Allah (c.c.) 1 bilseydi, O'nun yiiceligi yamnda tum halkm 
biitiin ibadetlerinin ~ok yetersiz oldugunu, nimetleri kar§Ismda §iikiir
lerinin az oldugunu bilir, tiim bilgilerinin O'nun izzeti k,ar§Ismda §a§
kmhk ve bilgisizlikten ibaret oldugunu anlard1. Baz1 kitablarda §6yle 
bir §ey okudum: Ebu Ali Dahhak'm bulundugu bir toplulukta hafiz
lardan biri «Giizel kelimeler ancak O'na yiikselir. Onu da iyi amel yiik
seltir.>> (Fatir, 10) ayetini okumu§. Bunu duyan Dahhak : Allah Te
ala'nm senin amelini yiikseltmesinin alameti, onun zikrini sonra ya
nmda b1rakmamas1dlr. Eger senin amelin kendi goziinde kahrsa bil ki 
o geri ~evrilmi§tir. Eger seninle kalmazsa yiikseltilmi§, kabul olunrnu§
tur, derni§. 

Dordiincii Delil : Keramet sahibi bu kerameti Allah (c.c.) a kar§l 
muti oldugunu ve tevazu' gosterdigi i~in bulmu§tur. ~ayet o, bu kera
metle bobiirlenir, kibirlenirse, kendisiyle keramete ula§tlgi kopriiyii 
y1km1§ olur. Boylece bu ula§tlrma yolu bu sefer onu yok olmaya go
tiiriir ve reddedilir. i§te bu incelikten dolay1d1r ki; Rasulullah kendi
ni, meziyetlerini her anlatl§mm sonunda: Ben bunlarla oviinmiiyo
rum. Ben yalmz bunlan bana lutfeden ve veren Allah ile oviiniiriim, 
buyururdu. 
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Be§inci Delil : Dl§ goriinii§ itibanyla keramet, iblis ve Bel'am ic;:in 
de bir c;:ok say1da vaki' olmu§tUr. Fakat iblis ic;:in; ccKafirlerden oldu.» 
(Bakara, 34) buyurulurken, Bel'am ic;:in de: ccArt1k onun hali; o ko
pegin hali gibidir.>> (A'rat, 176) buyurulmu§tur. Aynca, israilogullan 
aFmleri hakkmda: ccKendilerine Tevrat yiiklenip de sonra onu ~1-
mayanlarm hali, koca koca kitablar ta§lyan e§egin hali gibidir.)) 
(Cum'a, 5), ccAncak kendilerine kitab verilenler, kendilerine ilim gel
dikten sonra, s1rf aralarmdaki ihtirastan dolaYl aynllga dii§tiiler.» 
(Al-i imran, 19) buyurulmakta, bunlarm saplkllga dii§melerinin, ken
dilerine verilen ilim ve takvaya sevinmeleri sebebiyle oldugu aglklan
maktadlr. 

Altmc1 Delil: Keramet ba§ka, onu veren ba§kad1r. Kerameti ve
renden ba§ka her §ey degersiz olduguna gore, degersiz bir §eyle yiiksel
meye gah§an herkes degersizdir. Onun igin Hz. ibrahim (a.s.) ate§e 
atlld1gmda kendine yard1m teklifinde bulunan Cebrail (a.s.) e §Oyle 
demi§tir: Sana ihtiyac1m yoktur. Qiinkii fakir bir kimseyle zenginle§
meyi istemek fakirliktir, aciz biriyle giic;:lenmeyi istemek acizliktir, 
noksani olan biriyle tamamlanmay1 istemek noksanllktlr, sonradan 
var edilenle sevinmek aptalllktlr, tamam1yla Allah (c.(!.) a yonelmek 
ise kurtulmaktlr. Goriiliiyor ki, bir kul kerametiyle sevindigi zaman 
bulundugu makamdan dii§er. Fakat bir kimse, keramette yalmz onu 
vereni, §erefte §ereflendireni ve yaratmada yalmz Yaratam gordiigii 
zamand1r ki, Hakk'a kavu&ma gen;ekle§ir. 

Yedinci Delil : Bir insanm §ahsl ve s1fatlanyla oviinmesi iblis -ve 
Firavun'un niteliklerindendir. iblis . ccBen ondan iistiiniim.ll (Sad, 76) 
demi§; Firavun ise ccBu M1.s1r benim degil mi?ll (Zuhruf, 51) diye oviin
mii§tiir. Yalan yere ilahllk veya peygamberlik iddiasmda bulunan her
kesin gayesi kendini begendirmek, h1rs ve kendi kendini begenme duy
gusunu gtic;:lendirmektir. Bunun ic;:indir ki Hz. Peygamber (s.a.) §oyle 
buyurmu§tur: Uc;: §ey insam helak eder : ..... . Ugiinciisii- ki'§inin ken-
dini begenmesi. 

Sekizinci Delil : Allah Teala ccSa.na verdigimi al ve §iikredenler
den ol.» (A'raf, 144), ccVe sana yakin gelinceye kadar Rabbma ibadet 
et.» (H1cr, 99) buyurmu§tur. Burada dikkatimizi c;:eken bir hustis da 
§Udur: Yiice Allah eri biiyiik armagamm verdigi zaman, onunla se
vinmeyi degil; onu verene hizmetle me§glil olmaYl emretmi§tir. 

Dokuzuncu Delil: Cenab-1 Allah Hz. Peygamber (s.a.) i kral pey
gamber veya kul peygamber alma makamlan arasmda muhayyer bl
raktlgl zaman; Hz. Peygamber (s.a.), peygamber bir kul olmayi sec;:
mi§tir. ~iiphesiz doguya - batlya hakim bir kral olmak bir iistiinliik 
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ve hatta bir mucizedir. Ama buna ragmen Hz. Peygamber kralhg1 bl
rakml§; kullugu se\!mi§tir. <;iinkii kul oldugu takdirde Mevla'styla 
oviinecekti. Oysa bir kral olsaydt, kullanyla oviinecekti. 

0 

Onuncu Delil : Allah ( c.c.) 1 seven ba§ka, O'nun verdigi nimeti 
seven ba..§kadtr. Allah (c.c.) 1 seven O'ndan ba§kastyla sevinmez, O'n
dan ba§kastyla emin olmaz. Allah ( c.c.) tan ba§kasiyla emin olmak, 
sevinmek; o kirnsenin Allah (c.c.) 1 degil, kendi payma dii§en nimeti 
sevmekte oldugunu gO.sterir. Oysa nefsin pay1 ancak nefis i\!in iste
nir. 0 halde bu kirnse yalmz kendini sevmektedir. Aslmda, o Allah 
(c.c.) 1 sevmiyor, O'nu istedigini elde etmeye bir vesile yap1yor. En 
biiyiik put ise; nefistir. Nitekim Allah TaaJa (c.c.) : ccArzusunu tanri. 
edinen kimseyi gordiin mii?» (Furkan, 43) buyurmaktadir. i§te bu 
kimse, en biiyiik puta tapmaktadir. Hatta ehl-i tahkik demi§lerdir ki; 
herhangi bir puta tapmamn zaran, nefse tapmamn zaran kadar de
gildir. Putlara tapmaktan korkmaktan daha c;ok keramet ile sevin
mekten korkmalldir. 

Onbirinci Delil : ccKim, Allah'tan korkarsa; ona bir t;Ikl§ yarat1r. 
Ve onu ummad1g1 yerden nz1klandmr. Kim de Allah'a tevekkiil eder
se, Allah ona yeter.» (Talak, 2, 3) ayetidir. Bu ayet delalet etmek
tedir ki; Allah'tan korkmayan, O'na tevekkiil etmeyen kimse bu gibi 
fiil ve hallerden hi\! birini elde edemez. 

Sekizinci Mes'ele : Bir velinin kendisinin veli oldugunu bilip bile
miyecegi meselesidir. Bu noktada Ebu Bekr ibn Furek bilemeyecegi
ni soylerk~n. Ebu Ali Dahhak ve talebesi Ebu'I-Kas1m Ku§eyri de bi
lebilecegini ileri siirmektedirler. Bilemeyecegini ileri siirenlerin delil
leri . §Unlardir : 

Birinci Delil : Boyle bir kimse bunu bilse kendisine giiven gele
cektir. Zira Allah Teala : ccDikkat edin, Allah dostlarma hie; bir kor
ku yoktur. Onlar mahzun da olacak degillerdir.)) (Yunus, 62) buyur
maktadir. Ancak ki§inin kendini emniyette gormesi de caiz degildir. 
<;iinkii; 

1) Kur'an'da ((Hiisrana ugrayanl'ar toplulugundan ba§kas1 Al
lahm diizeninden emin olmaz.» (A'raf, 99) buyurulmakadir. Ote yan
dan . iimitsizlik de caiz degildir. Zira Allah Teala : ccZira . kafirler gii
ruhundail ba§kasl Allah'm rahmetinden iimidini kesmez.» (YU.Suf, 87), 
ccDedi ki·: Sap1klardan ba§ka Rabbmm rahmetinden kim · iimidini ke
ser?» (HICr, 56) buyurmu§tur. <;iinkii emin olmak ancak acizlige ina
mldigl zaman, iimit kesmek de cimrilige inamld1g1 zaman olabilir. 
Allah (c.c.) ic;in bir acizlik ve cimrilik dii§iinmek ise kiifiirdiir. Hal 
bOyle olunca, bu iki §eyin bulunmas1 da kesinlikle kiifiirdiir. 
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2) Taatlar ne ka.dar \!Ogallrsa \!Ogalsm, Allah (c.c.) m gazab1 
daha buyiiktur. Hal bu olunca da, emin olmak diye bir §ey soz konu
su olamaz. 

3) Emin olmak kullugun sona ermesini gerektirir. Allah'a itaat 
ve kullugu brrakmak ise, O'na du§manhgt gerektirir. Emin olmak, ay
nca Allah'tan korkmamayt da gerektirir. 

4) Allah (c.c.) ihlasll olanlan ((Korkarak ve umarak Bize yal
vanyorlardi. Bize kar§I gonUlden sayg1 duyuyorlardu (Enbiya, 90) 
diye nitelendirmi§tir. Buradaki ( ~ _; ) ve ( L. _; ) kelimelerine 
<cSevabimi umarak, azab1mdan korkarak, ll , «Ltitfurriuzu umarak, ada
letimizden korkarak.», <<Bize kavu§mayt umarak, Bizden ayn kalmak
tan korkarak.» gibi manalar verilmi§Se de en gi.izeli «Bizi arzulaya
rak, Bizden korkarak» manas1ru vermektir. 

ikinci Delil : Bir veli, kendisinin veli oldugunu bilmez. Zira bir in
san, anC'ak Allah (c.c.) onu sevdigi i\!in veli olur, kendisi Allah'1 sev
digi i\!in degil. D'ii§manllk da ooyledir. Sonra Allah (c.c.) m sevmesi 
ve d'ii§manligt, hi\! kimsenin bilemeyecegi iki s1rdlr. Oyle ise insan
larm taat ve gtinahlan, O'nun mahabbet ve dii§manligim etkil~mez. 
<;i.inki.i taat ve gtinahlar sonradan olma §eylerdir. Allah (c.c.) m SI
f'atlari ise kadimdir, sonsuzdur. Sonradan olup sona eren bir §ey, ka
dim ve sonsuz olaru etkileyemez. Binaenaleyh, bugun gtinah i\!inde 
olan bir insarun ezelden nasibi Allah'm sevgisi olabilir, bugtin taat 
i¥inde olan bir kimsenin ezelden nasibi de Allah'm . d'ii§manligi olabi-

. lir. !Hulasa, Allah (c.c.) m sevmesi ve d'ii§manhgt birer s1fattlr ve O'nun 
Sifatlan bir illete bagh degildir. S1fatlan bu §ekilde illetsiz olan biri
nin gunah illeti ile du§man olmas1, taat illetiyle seven olmas1 imkan
sizdir. Allah'm sevmesi ve d'ii§manllgt hi\! kirnsenin bilemiyecegi iki 
s1r oldugundan dolaytdlr ki, Hz. isa (a.s.) : <<Sen benim i\!imde olam 
bilirsin, ama ben Senin zatmda olaru bilmem. Dog:msu gortilmeyeni 
en iyi bilen Sensin, Sen.» (Maide, 116) demi§tir. 

U\!'iincu Delil: Bir veli, kendinin veli oldugunu bilemez. Zira onun 
veli olmas1, mukB.fat ve cennet ehlinden olmas1 imanh olmesine bagli
dir. <;tinku AUah (c.c.) : <<Kim bir iyilikle gelirse; ona onun on katl 
vard1r.» (En'Am, 160) buyurmakta, bir iyilik yapana on katl vard1r, 
dememektedir. Bu da mukafat elde etmenin imanh ·mmekle oldugu-

. nu, ba§taki amelle olmadlgm1 gosterir. Bir insan d'ii§'iinelim, buttin 
bmrunu ki.iftir i\!inde ge\!irmi§ ' ancak son anda miisltiman olmu§ ol
sun. Bu kimse cennetlik olur. Aym kural, bunun 'd.ksi i\!in de ge\!erli- · 
dir. i§te bu olay da ba§taki amelin degil de, imanh olmenin dikkate 
almd1gtm gostermektedir. Bunun i\!indir ki, Cenab-1 Allah <<Kufreden-
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lere .sOyle : Vazge~erlerse, ge~mi§ giinahlan bagi§lamr.» (Enfal, 38) 
buyurmu§tur. Gortiliiyor ki; dostluk ta, dii§rilanllk ta, cennet ehli ve 
cehennemlik olma da imanh Olme dikkate ahnmaktadir ve bu son ha
lin de nas1I olacagm1 kimse bilemez. Oyleyse bir veli, veli oldugunu bi
lemez. Velinin, veli · oldugunu bilebilecegini ileri siirenler ise bu gorii§
Ierini §oyle isbat ediyorlar : 

Veli olmamn iki riiknii (esasi) vard1r : 
1) Bu kirnsenin goriiniirde islam'a uymu§ olmas1, 
2) Batmda (i~ diinyasmda) hakikat nuruna dalmi§ olmas1. Bu 

iki §ey meydana gelmi§se ve insan bunlarm oldugunu bilirse o za
man veli oldugunu da bilir. DI§ hayatta insamn islam'a boyun egmesi 
ac;1k bir meseledir. i~ diinyasmm hakikat nuruna dalmas1 ise, onun, Al
lah (c.c.) a itaat etmekle sevinmesi, huzur bulmasmm da O'nu zikirle 
olma~a, Allah (c.c.) tan ba§ka hit; bir §eyde huz~r bulamamas1, mut
main olamamas1 ile olur. Buna cevaben deriz ki, bu konuda yanh§la
rm girebilecegi ~ok kap1lar vard1r. Bu konu kapah, zor, denemesi teh
likeli, kesin hiikiim vermenin aldatiCI oldugu bir konudur. Rububiyet 
alemine varan yol bazan ate§, bazan da nurdan perdelerle orttiliidiir. 
S1rlarm hakikatm1 ancak Allah (c.c.) bilir. (Razi, Mefatih el-Gayb, 
XXI, 84-97) 

--- oOo -----,--

13 - Sana onlann Inssalann1 gerc;ek olarak anlata
hm: Dogrusu onlar, Rablarma inanm1~ gene; yigitlerdi. 
Biz de onlann hidayetini artlrnn~tlk. 

14 - Kalk1p da; bizim Rabb1m1z goklerin ve yerin 
Rabb1d1r, biz O'ndan ba~kas1na tann dem~yi z, yoksa an-
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dolsun ki batll soz soylemi~ oluruz, dedikleri zaman kalb
lerini peki~tirmi~tik. 

15 - Su bizim kavmimiz, Allah'1 b1rak1p O'ndan ba~
ka tannlar edindiler. Onlann gerc;:ek olduguna apac;:1k 
deli! getirmeleri gerekrnez mi? Allah'a kat~1 yalan uydu
ranlardan daha zalim kimdir? 

16 - Onlara: Madem ki siz, onlardan ve Allah'tan 
ba~ka tapmakta olduklann1zdan aynld1n1z; o halde ma
garaya c;:ekilin ki, Rabb1n1z size rahmetinden geni~ltk ver
sin, i~inizde kolayhk g6stersin, denildi. 

Ashab-1 Kehf'in K1ssas1 

Buradan itibaren olaym anlat1lmas1 ve ag1klanmas1 ba§hyor. Al
lah Teala onlann yigit delikanhlar olduklanm, dogruyu kabule daha 
yakm ve hidayete ermege daha mU.sait olduklanm belirtiyor. <;ti.nkii 
gengler batll dinde yiiriiyiip isyan eden ya§hlardan hakk1 kabule daha 
gok mU.saittirler. Bunun igin Allah ve Rasulii'ne icabet edenlerin ek
serriyeti gengler olmu§tur. Kurey§'in ya§hlarma gelince; onlar c;:ogun
lukla kendi dinlerini devam ettirmi1,1ler ve ic;:lerinden pek az1 mU.slii
man olmu§tur. Bu sebeple Allah Teala magara halk1mn yigit genc;:ler 
olduklanm haber veriyor. 

Miicahid der ki : Bana ula:§tigma gore, onlardan bir kiSmimn kula
gmda kiipeler varmi§. Allah onlara ilham etmi§ dogru yola sevk et
mi§ ve kendi korkusunu iglerine atml§, boylece Rablarma inanmi§lar, 
O'nun vahdaniyetini kabullenmi§ler, Allah'tan ba§ka ilah olmad1gma 
§ehadet etmi§ler. 

«Dogrusu onlar, Rablarma inanml§ geng yigitlerdi. Biz de onlann 
hidayetini artlrnn§tlk.» Bu ayeti ve buna benzer ayetleri delil getire
rek Buhari ve benzeri diger imamlar, imanm artlp eksilecegini soyle
mi§lerdir. Bu sebeple Allah Teala'nm «Biz de onlann hidayetini artir
mi§tlk.» buyurdugunu belirtirler. Nitekim Muhammed suresinde de 
§Oyle buyurur: «Kim de hidayete gelirse; Allah onun hidayetini artmr 
ve onlara takvasm1 verir.» (Muhammed, 17) . Tevbe suresinde ise §Oy-
e buyurmaktad1r : «iman edenlere gelince, onlarm da imamm artlr

~m§tlr.)) (Tevbe, 124). Feth suresinde ise §6yle buyurur : «Ta ki onla
rm imamna iman katsm.» (Feth, 4) Daha buna benzer ayetler ima
mn art1p eksilecegine delil getirilmektedir. 

Anlatlhr ki ~ bu magara halk1, Meryem Oglu isa Aleyhisselam'm 
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dininden imi§ler. Allah en iyisini bilir ya ac;1k olam, bunlann btittintiy
le H1ristiyan dininden once ya§affil§ olmaland1r. <;unku onlar Hiristi
yan dinine mensub olsalard1, yahudi hahamlan onlann haberlerini ve 
durumlanm ezberleyip anlatmazlardl. ·<;unkti Hiristiyanlar yahudile
re ters dfr§mektedirler. Nitekim yukanda zikredilen ibn Abbas'tan men
kul rivayette, Kurey§'lilerin Medine'deki yahudi hahamlanna bir hey'
et gonderdikleri ve onlardan Hz. Peygamberi imtihan etmek i9in ba
Zl §eyler istedikleri nakledilmi§tir. Yahudiler de Kurey§'lilere bu ma
gara halkmm haberini, Ztilkarneyn'in haberini, ve ruhun durumunu 
Hz. Peygambere sormalanm istemi§lerdi. Bu da gosteriyor ki; onlann 
haberleri kitab ehlinin kitablannda saklanmi§tlr ve bunlar H1ristiyan 

- dininden onceki donemde ya§aiDI§lardlr. Allah en iyisini bilendir. 
((Kalk1p da; bizim Rabb1m1z goklerin ve yerin Rabb1d1r, biz ondan 

'ba§kasma tann demeyiz, yoksa andolsun ki batll soz soylemi§ oluruz, 
dedikleri zaman kalblerini peki§tirmi§tik.» Kavimlerine ve kentlerine 
muhalefet konusunda onlan direnc;li k1lm1§ ve nimet, rahat ve bolluk 
ic;inde ya§amaYl terketmelerine imkan saglami§tlk. Selef ve Halef'ten 
tefsir sahiblerinden bir gogunun bildirdigine gore; bu ki§iler, Bizans 

· krallanmn soyundan ve kavimlerinin sec;kinlerinden imi§ler. Onlarm 
her y1l bayram torenleri i9in c;1ktlklan bir yottu yeri varml§. ~ehrin 
di§mda . Yilm belirli bir zamanmda bu yortu ic;in toplamrlarml§ ve put
lara tapar, Tagut'a ibadet eder, onun i9in kurbanlar keserlermi§. 0 
ka vmin IJ)akyanrui isimli azgm ve zorba bir reisi variDI§. •insanlan bu 
yortulara zofla se·vk ve te§vik edermi§. Halk bu yortu ic;in §ehrin dl§l
na 9lkt1gmda, bu delikanhlar da kavimleri ve babalanyla beraber ora
ya gitmi§ler. Ve kavimlerinin yaptlklan §eyi basiret gozuyle gormti§ler. 
0 zaman kavimlerinin putlan ic;in secdeye kapanma ve kurban kesme 
gibi davram§lannm, goklerin ve yerin yaratam olan Allah'tan ba§ka
sma yap1lmasmm dogru olmad1~m anlami§lar. Ve her biri teker teker 
. kavimlerinden aynlarak uzakla§ffil§lar ve bir ko§eye 9ekilmi§ler. On-
lardan birisi ilkin bir agacm golgesine oturmu§, sonra oburu gelip ya
nma oturmu§, sonra digeri gelmi§ yanma oturmu§, sonra oburu gel
mi§ onun yamna oturmu§ ve sonra birbiri yanma oturmu§lar. ·ic;Ierin
den hi~ biri digerini tammiyormu§. Onian bu §ekilde toplanmaya sevke
den §ey, kalblerinin iman uzere birle§mesi imi'§. Nitekim Buhari'nin 
muaUak olarak rivayet ettigi Yahya ibn .Said'in hadisinde Hz. Ai§e 
(r.anha) der ki : Rasulullah (s.a.) §6yle buyurdu : Ruhlar, toplanffil§ 
askerler gibidirler. Onlardan birbiriyle tam§an uyu§Ur. Birbirinden 
ho§lanmayanlar aynhr. Muslim de Sahih'inde Stiheyl kanahyla Ebu 
Htireyre'den bu hadisi rivayet eder. Nitekim halk, birle§menin nedeni 
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miiteca.nis olmakt1r, der. K1sacas1 onlardan her biri, inand1g1 §eyi ar
kada§mdan korkarak gizliyordu ve hangisinin kendi kanaatlm benim
sediginin farkmda degildi. Nihayet ic;lerinden biri dedi ki : Allah bilir 
ya arkada§lar, kavminizden aynllp tek ba§Imza buraya toplanmamzm 
bir sebebi olmahd1r. Oyleyse her biriniz neden bOyle yaptlgm1 ac;Ikla
sm. Digeri dedi ki: Bana gelince, vallahi ben, kavmimin durumunu 
gordiim ve bunun batll oldugunu anlad1m. Tek ba§ma ibadete· miiste
hak olan ve kendisinin ortag1 bulunmayan; her §eyi, gokleri, yeri ve 
ikisi arasmda bulunanlan yaratmi§ olan Allah'tlr. Obiirii ise dedi _ki : 
Allah'a andolsun ki ben de aym §ekilde dii§iindiim. Digeri de bOyle de
yince, her biri teker teker aym nokta iizerinde birle§tiler ve tek bir el 
ve dosdogru karde§ler halinde bulu§tular. ic;inde Allah'a ibadet ede
cekleri bir mabed edindiler. Kavimleri onlann durumunu ogrenince, 
hiikiimdarl·arma §ikayet ettiler. Hiikiimdarlan onlan yanma c;agmp 
durumlanm ve ne yapt1klanm sua! etti. Onlar dosdogru cevab verdi
ler ve hiikiimdarlanm Allah Azze ve Celle'ye davet ettiler. i§te Allah 
Teala onlann bu durumunu §oyle buyurarak haber vermektedir : «Kal
klp d'a; bizim Rabb1m1z goklerin ve yerin Rabb1d1r, biz O'ndan ba§ka
sma tann demeyiz, yoksa andolsun ki bat1l soz soylemi§ oluruz, de
dikleri zaman kalblerini peki§tirmi§tik. >>, uO'ndan ba§kasma tann de-

. meyiz.» Buradaki nefiy edatl olan ( J ) harfi, te'kid ic;indir. Yani 
ebediyyen bizden boyle bir §ey sadlr olmaz. <;iinkii biz boyle yapacak 
olursak, bu soziimiiz gec;ersiz olacakt1r ve o zaman ccAndolsun ki batll 
soz soylemi§ oluruz.» demektir. 

cc§u bizim kavmimiz, Allah'1 b1rak1p O'ndan ba§ka tannlar edin
diler. Onlann gerc;ek olduguna apa<;lk delil getirmeleri gerekmez mi?'> 
Gittikleri yolun dogrulugunu gosteren saglam bir delil getirmeli de
giller miydi? ccAllah'a kar§l yalan uydura,nlardan daha zalim kimdir?)) 
Onlar bir soz soylediklerinde sadece yalan soyleyen zruimlerdir. Anla
tlldigma gore magara halk1, hiikiimdarlanm Allah'a imana davet edin
ce; o bunu kabul etmedigi gibi, tehdid ve ihtarlanyla onlan kmad1. 
Kavimlerinin i§aretini ta§Iyan k1yafetlerini <;Ikarma:lanm emretti. On
lann eski giinlerine donmeleri ic;in kendilerine belirli bir sure ta'yin et
ti. Bu da Allah'm onlara bir lutfuydu. <;iinkii bu bekleme esnasm!=}a 
ka<;mak imkamm elde ettiler ve dinleri ugrunda fitneden ka<;rp kur
tuldUlar. insanlar arasmda fitne <;1ktlg1 zaman kulun, dininden endi
§e ederek firar etmesi me§ru' . bir haldir. Nitekim hadis-i §erif'te §Oyle 
buyrulur: Sizlerden birinizin en hay1rh 'malmm dagHtrm tepesinde ve 
yagmurlu yerlerde gezdirdigi koyunu olmas1 z'amam yakmd1r. 0 za
man kul, dini i<;in fitneden firar eder. Bu gibi hallerde insanlardan 
ayr1lmak, uzlete c;ekilmek · me§ru' olur. Bunun dl§mda me§ru' olmaz, 
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c;tinkti bOyle yap1ldig1 takdirde toplulugu (cemaat) terk durumu mey
dana gelir. 

Magara halkmm kavimlerinden kac;1p gitmek konusunda karar 
verdiklerini ve Allah'm kendileri ic;in bu ka<;l§l uygun gordtigtinti Al
lah Teala §U kavliyle kendilerine haber verdigini bildiriyor: ((Onlara : 
Madem ki siz, onlardan ve Allah'tan ba§ka tapmakta olduklanmzdan 
aynld1mz; o halde magaraya c;ekilin ki, Rabbm1z size rahmetinden ge
ni~lik versin.)) Siz onlarm Allah'tan ba§kasma ibadet ettikleri dinle
rinden aynhp onlardan uzakla~tlgm1za gore bedenleriniz ile de onlar
dan aynhp <<Magaraya c;ekilin ki, Rabbm1z size rahmeti~den geni§lik 
versin.)) Sizi kavminizden saklayacak rahmet perdesini tizerinize ger
sin ve bulundugunuz durumda <<i§inizde kolayhk gastersin.>) Kolayca 
gec;inebileceginiz bir durum meydana getirsin. i§te o zaman bu ki§iler 
kavimlerinden uzakla§Ip kac;tllar, magaraya s1gmdllar. Kavimleri on
Ian am§tlrdl, htiktimdar da onlann pe§ine adam yollad1. Htiktimdara 

· onlann bulunamadiklan haberi verildi. Allah Teala onlarm haberini 
bunlardan saklad1. T1pk1 Sevr magarasma s1gmd1gl zaman, Peygam
beri ve onun arkada§l olan S1ddik'1 saklad1g1 gibi. Kurey§'li mii§rikler 
Hz. Peygamberin ve Ebubekir'in pe§inden gitmi§ler, ama yanlarmdan 
gec;tikleri halde onlan bulamami§lardl. Hz. Ebubekir'in; ey Allah'm 
Rasulti, onlardan birisi ayagmm izine baksa muhakkak bizi gorecek, 
diyerek endi'§e etmesi iizerine, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§tu : Ey 
Ebubekir, tic;tinctileri Allah olan iki ki§iyi ne samrsrn sen? Nitekim 
Tevbe suresinde de §oyle buyurmu§tu: ((Eger siz ona yard1m etmezse
niz; dogrusu Allah ona yard1m etmi§ti. Hani kafirler onu c;Ikarml'§lar
dl da, o ikinin ikincisiydi. Hani onlar maga~ada idiler ve hani o, ar-

. kada§rna; tiztilme Allah bizimledir, diyordu. Bunun tizerine Allah ona 
sekinetini indirmi§ti, onu sizin gormedlginiz ordularla desteklemi§ti. 
Ve ktifretmi§ olanlann sozu.nti alc;altml§tl. Ancak Allah'm kelimesi ise 
o en ytice oland1r. Allah Aziz'dir, Hakim'dir.>) (Tevbe, 40). Sevr maga
rasiyla ilgili k1ssa magara halkmm k1ssasmdan hem daha degerli, hem 
daha onemli, hem de daha c;ok §a§Irtlcldlr. 

Denilir ki: Magara halkmm kavmi onlan bulmu§lar ve ic;ine gir
dikleri magaranm kap1sma gelip dayanmi§lar. Sonra; biz onlarm ken
di kendileri ic;in uygun gordtikleri cezadan daha fazlasrn1, onlar ic;in 
istemiyorduk, diyerek htikiimdann emriyle magaramn kap1s1m yika
rak orada helak olmalanm kasdetmi'§ler ve boyle de olmu§ .Ancak bu 
gorti§ iizerinde dikkatle durulmas1. gerekir. Allah Teala en iyisini bi
lendir. <;tinkti Allah Teala sabah ak§am Jl!agaralanna gtine§ girdigini 
haber vermektedir -
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17 - Gune~in dogdugu zaman magaralarm1n sag ta
raflna yoneldigini, battlg1 zaman da sol tarafa gittigini 
gorursiin. Kendileri de magaran1n i<; taraf1nda idiler. Bu, 
Allah'1n ayetlerindendir. Allah kimi hidayete erdirirse; 
o, dogru yola ermi!?tir, kimi de ~a~1racak olursa; artlk onu 
dogru yola erdirecek bir kllavuz bulamazs1n. 

Bu ayet-i kerime gosteriyor ki; magaramn kaplSl kuzey tarafm
dayml§. Qi.inkti Allah Teala gun~in, dogdugu zaman magaralanmn 
sag tarafma yoneldigini, batt1g1 zaman da sol tarafa gittigini haber 
veriyor. Yani golgenin sag tarafa dogru k1sald1gmi bildiriyor. Nitekim 
ibn Abbas, Said ibn Cubeyr ve Katade bu ayetteki ( JJIJ ) kelime
sine egiliyor diye mana vermi§lerdir. ~oyle ki : Gtine§ ufukta ytiksel
dik~e §Ualan k1sahr, nihayet zeval vaktinde hi~ bir §ey kalmaz. «Bat
tli?;l zamari da sol tarafa gittigini gortirsun.)) Yani battli?;l zaman gti
ne§ magaralarma sol kap1smdan girer ki, bu dogu tarafmdaki kap1 ol
malldlr. Bu ifade de bizim soyledigimizin dogruluguna delalet eder. Gti
ne§in, aym ve ylld1zlarm seyri ile astronomi bilgisi olan kimseler du
§tindiikleri zaman bu konuyu \!Ok a~1k olarak anlarlar. <;unku maga
ramn kap1s1 dogu tarafmda olsayd1, batarken gtine~n oraya s1zma
mas1 gerekirdi. Gtiney tarafmda bulunsayd1, gtine§in dogu§U ve bati
§1 anmda oraya girmemesi ve golgenin de saga sola gitmemesi gerekir
di. Kap1 batl tarafmda bulunsayd1, gune§ dogarken i~eriye girmez an
cak zevalden sonra girerdi. Ve batmcaya kadar da orada gune§ goru
li.irdu. Bu da bizim zikrettigimizin dogrulugunu gosterir. Hamd Al
lah'a mahsllstur. 

ilm Abbas, Mucahid ve Katade ayetteki ( ~ _)j ) kelimesinin, 
kendilerini terk ettigi anlamma geldigini soylerler. Allah Teala bunu ha
ber vererek bizim konuyu anlaJlp dii§iinmemizi murad etmi§tir. Yok
sa bu magaramn, yerytizunun neresinde oldugunu belirtmek isteme-
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mi§tir. <;unku magaramn dtinyamn neresinde bulundugunu bilmemiz
de ne bizim i~in bir fayda vard1r, ne de §er'i bir maksad soz konusu
dur. Ne var ki baz1 tefsirciler, 'a.§m zorlamalara tevessiil etmi§ler ve 
degi§ik gor'ii§ler soylemi§lerdir. ibn Abbas'm buranm Kudus yakmla
nnda bir yer oldugunu soyledigi yukanda gec;mi§ti. Ibn ishak ise ma
garamn Ninova yakmlarmda bulundugunu sayler. Baz1lan Rumelinde 
(Anadolu) oldugunu soylerler. Baz1lan da Balka'da oldugunu soyle
mi§lerdir. Oranm hangi diyarda oldugunu ise en iyi Allah bilir. Eger 
bu konuda bizim i~in bir fayda bahis mevzuu, dinimiz i~in menfaat 
soz konusu olsayd1, Allah ve Rasulii bize bunu da bildirirdi. Nitekim 
Allah 'Rasulii §6yle buyurmu§tur : Sizi cennete yakla§tlnp, cehennem
den uzakla§tlran ne varsa hi<; birisini b1rakmadan size onlan ogret
tim. Allah Teala bize magaramn niteligini belirtmi§ ancak yerini belirt
memi§tir. ((Gune§in dogdugu zaman magaralanmn sag tarafma yoneldi
gini, batt!~ zaman da sol tarafa gittigini goriirsiin. Kendileri de ma
garamn i~ tarafmda idiler.» Onun ic;inde · geni§ bir yerde idiler. Maga
rada iizerine degen bir §ey yoktu. Eger herhangi bir §eY onlara dokun
mu§ ols·aydi, hem bedenlerini hem de elbiselerini c;uriitiirdu, ibn Ab
bas bOyle diyor. 

((Bu Allah'm ayetlerindendir.>> Allah Teala'mn onlan i~inde canh 
olarak ya§ayacaklan magaraya girdirmesi, giine§in ve riizgarm maga
ramn i~inde dola§masl ve ooylece vucudlarmm ~iiriimeden kalmasml 
saglamas1 Allah'm ayetlerindendir. 

«Allah kimi hidayete erdirirse; o, dogru yola ermi§tir. Kimi de 
saptlracak olursa; artlk onu dogru yola erdirecek bir k1lavuz bulamaz
smiz.» Milletlerinin ic;inden bu yigitlere dogru yolu buldurup hidayete 
.sevk eden Allah'tlr. Allah kimi hidayete sevk etmi§se; o, dogru yolu 
bulmu§tur. Kim de sap1tm1§Sa; bir daha onu dogru yola gotiirecek 
kimse yoktur. 

18 - Onlar uykuda iken, sen onlan uyanlk san1rd1n. 
Biz onlan saga ve sola dondiiriiyorduk. Kopekleri' de dir
seklerini e~ige uzatm1~ti. Onlan. gorsen ivin korkuyla do
lar, geri doniip kavardin. 
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Baz1 ilim ehlinin anlattlgma gore; Allah Teala onlara uyku ve
rince gozleri kapanmad1, ~abucak ~urumemeleri i~in gozleri a~1k kal
dl. Qi.inkti dl§andan hava girince bu daha rahat kalmala·nm saghyor
du. «Onlar uykuda iken, sen onlan uyamk samrdm.» Anlatlld1g,.na go
re; kurt da uyurken bir goztinu a~ar bir gozunu kapar, sonra bir go
zunu a~ar diger gozunu kapar. i§te bu, onun uyamk kalmas1d1r. §ai-
rin dedigi gibi : · 

Kirpiklerinden birisi uyur; digeri ile en zor hallerden korunur. 
Bu ytizden uyurken o, uyamkt1r. (Bu beyt Hamid ibn Sevr'in Ay
niyye kasidesinden ahnmi§tlr.) 

((Biz onlan saga ve sola dondtirtirduk.>> Selef'ten bazllan derler ki: 
Senede iki kere dondurtiltirlerdi onlar. ibn Abbas der ki; §ayet don
dtirtilmemi§ olsalard1, toprak onlan yer bitirirdi. 

<~Kopekleri de dirseklerini e§ige uzatmi§tl.ll ibn Abbas, Katade, Mti-
cahid, Said ibn Cubeyr ( ~)I ) kelimesine e§ik derni§lerdir. ibn 
Abbas; kap1, derken; toprak oldugunu da soyleyenler vard1r. Dogru 
olan; onun e§ikte, kapmm ontinde bulunmas1d1r. Nitekim Allah Teala 
«0, kendilerinin uzerine kat kat kapanml§tn·.>> (Humeze, 8) buyurur
ken bu kelimeyi kullamr. Kopekleri --kopeklerin adeti oldugu gibi-
kapiya uzanmi§tl. ibn Cureyc der ki: Kopek kap1da onlan bekliyordu. 
Bu kopegin yaratlh§l ve tabiatl geregidir'. Kopek onlarm kap1s1mn 
oni.inde uzanm1§, kendilerini bekliyormu§ gibi duruyordu. Ancak ko
pek kapmm d1§mdayd1. Zira sahih hadiste varid olduguna gore; re
sim, cuntib ve kafir ile kopegin bulundugu eve melekler girmezler. Bu 
son klSlffi, hasen ve sahih hadiste varid olmu§tur. Onlarm bereketleri 
kopeklerini de ku§atml§ ve kopekleri de onlar gibi aym durumda uyu
mu§tu. Bu haber sahih ve sagl'arr{ oldugu i~in kaynaklarda bu kopegin 
zikri, haberi ve durumu yer alml§tlr. Denilir ki bu kopek, onlardan bi
rinin av kopegi idi. Bu, dogruya yakm gibi gorunmektedir. Yine de
nildi ki : Bu kopek, hukumdarm a§~ISmm kopegiydi, a§~l da girdikle
ri dinde onlara uymu§tu. Bu sebeple kopegi de beraberinde onlara ka
tilrm§tL Allah · en iyisini bilendir. 

Haf1Z ibn Asakir, imam ibn Velid ed-Dime§ki'nin Tercume-i Hal'
inde der ki: Bize Sadaka, Abbad el-Minkari'den nakletti ki Hasan el
Basri merhfun §6yle demi§ : ibrahim Aleyhisseliun'm k~unun ad1 Ce
.rir idi. Stileyman Aleyhisselam'm Htidhtid ku§unun ad1 Unkuz idi. 
Ashab-1 Kehf'in kopeginin ad1 K1tmir idi. israilogullarmm taptlklan 
buzagmm ad1 Behmut idi. Hz. Adem Hindistan'a, Hz. Havva Cidde'ye, 
iblis De§t Misan'a, Jilan da Isfahan'a inmi§ti. §uayb el-cubbai'nin ona 
(Ashab-1 Kehf'in kopegine) Himran adm1 verdigi daha yukarda ge~
mi§tir. 
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Bu kopegin rengi konusunda da bir9ok gori.i§ zikredilmi§tir ki bun
larm ne ozi.i vard1r, ne de asll. Bunu uzatmarun geregi olmadigi gibi, · 
bu konuda hi9 bir delil de yoktur. Bunu anlatmaya gerek de yoktur. 
Aksine 'bu hususlar yasaklanmi§ hususlard1r. <;i.inki.i mesnedsizdir ve 
bo§luga ta§ atmaktan ba§ka bir anlama gelmez. 

<<Onlan gorsen i9in korkuyla dolar, geri doni.ip ka9ardm.n Allah 
Teala onlara oyle bir mehabet vermi§ti ki; kim onlara baksa mutlaka 
korkard1. <;i.inki.i Allah Teala onl•ara oyle bir korku ve deh§et havas1 
vermi§ti ki ba§kalan kendilerine yakla§masmlar ve elleriyle onlara 
dokunmasmlar. Boylece yaz1lffil§ olan yaz1, si.iresine ula§Sm ve Allah 
Tebareke ve Teala'mn onlan uykuda b1raktig1 sure nihayete ersin. 
Bunda huccet, eri§ilmez hikmet ve engin rahmet vard1r. 

19 - Boylece, birbirlerine sorsunlar diye onlan 
uyand1nrd1k. ic;lerinden biri, ne kadar kaldln1z? dedi. Bir 
gun veya daha az bir miiddet kald1k, dediler. Ne kadar 
kaldiginizi Rabb1n1z daha iyi bilendir. $imdi siz, birinizi 
paran1zla 9ehre gonderin de yiyeceklere baks1n, hangisi 
daha temiz ise on dan size getirsin. Or ada na.zik davran
sin da sak1n sizi kimseye duyurmasm, dediler. 

20 - Ciinkii sizden haberleri olacak olursa; SIZI ya 
ta~la oldiiriirler veya dinlerine dondiiriirler. Bu takdirde 
ise asia kurtulamazslniz. 

Allah Teala buyuruyor ki : Onlan nas1l uyutmu§Sak bedenleri, de
rileri ve sa9lanm da sapasaglam olarak dirilttik. Durumlarmdan ve 
§ekillerinden hi9 bir §ey yitirmediler. U9 yi.iz dokuz sene sonra 'boylece 
olduklan gibi kalktllar. Bu sebeple birbirlerine : «Ne kadar kald1ruz?)) 
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diye sordular. Onlar da : «Bir gun, veya daha az bir muddet, dediler.,, 
Sanki magaraya giri§leri sabah erken, uyam§lan da ak§am vaktindey
di. Bu sebeple kendilerine gelerek <•Veya daha az bir muddet» dedik
ten soma «Ne kadar kald1gmtz1 Rabbmtz daha iyi bilir,n dediler. Al
lah, bizim durumumuzu en iyi bilendir. Sanki fazla uyuduklan konu
sunda bir nevi tereddud has1l olmu§ ve bunun i~inde ; en iyisini Allah 
bilir, diyerek kendi kanaatlarmdan vazge<;ip daha onemli alan konu
lan bahis mevzuu etmi§lerdir. Bu, yeme ve i~me ihtiya~land1r . Bunun 
uzerine : «§imdi siz, birinizi paramzla §ehre gonderin de yiyeceklere 
baksm, hangisi daha temiz ise ondan size getirsin.n dediler. §u gumii& 
paray1 ahmz, dediler. <;iinkii onlar magaraya gelirken evlerinden ih
tiya~ has1l olur diye yanlannda paralar da getirmi§lerdi. Onun bir kls
mml. sadaka ol'arak vermi§ler, bir k1srm da yanlannda kalrru§tl. Bu se
beple «§imdi siz, birinizi paramzla §ehre gonderin de ... n demi§lerdi, 
yani ~lkml§ oldugunuz kendi kentinize. Buradaki ( ~ ..U.I ) kelime
sinin ba§mdaki elif lam ahid i~indir . 

«Yiyeceklere baksm, hangisi daha temiz ise ondan size getirsin." 
Yiyeceklerin en giizelini ve en temizini getirsin. Bu ayet-i kerime, Al
lah Teala'mn §U ayetleri gibidir : «§ayet Allah'm sizin uzerinizdeki lu .. 
tuf ve rahmeti olma.sayd1, sizden hi~ biriniz birinizi ebediyyen temize 
~1karmazdm1z.» (Nur, 21) A'la suresinde ise §oyle buyurur : «Arman
lar felah bulmu§tur.» Mall ant1p temizleyen §eye de «zekah ad1 ve
rilir. Baz1lan bu kelimeye, en ~ok yiyecek ne ise onu getirsin diye mana 
verrni§lerdir. <;unku ekin ~ok olunca araplar ( t.J ;II lS" j ) derlerdi. ( ... ) 

Sahih olan birinci gorii§tiir. <;unku onlann istedikleri ister ~ok ol
sun, ister az ama yalmzca helal ve guzel yiyeceklerdi. 

«Orada nazik davransm.» Q1karken giderken, ah§-veri§ ederken ve 
donerken nazik davransm. Gucu yettigince nezakete dikkat etsin. «Sa
km sizi kirnseye duyurmasm.» dediler. Yani sizi kimse bilip farketme
sin. «Qiinku sizden haberleri olacak olursa, sizi ya ta§la oldiirurler ve
ya dinlerine dondururler.» Yani eger sizin yerinizi bilirlerse, Dakyan(ts 
ve arkada§lan sizi ya ta§la Oldurur veya dinlerine dondururler. Dakya
nU.S ve adamlarmm, kendilerinin yerinden haberdar olmalarmdan en
di§e ediyorlard1. <;unku onlar kendilerinin eski gunlerine donmeleri 
i~in bunlara eziyyet ediyorlar ve oldurmeye ~alJ§IyorlardL Eger onlar 
sizi goriir ve dinlerine dondururlerse ; artlk sizin i~in ne diinyada, ne 
de ahirette felah vard1r. Bu sebeple Allah Teala onlarm dilinden ((Bn 
takdirde ise asia kurtulamazsmiz. )) buyuruyor. 
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21 - Boylece insanlann onlan bulmalann1 saglad1k 
ki, Allah'1n sozunun gerc;ek oldugunu ve klyametin kop
masmdan ~uphe edilmeyecegini bilsinler. Nitekim bunlar 
hakkmda c;eki~ip duruyorlar : Onlann magaralann1n 
online bir bina kurun, diyorlard1. Halbuki Ra;blan orilan 
c;ok daha iyi bilendir. Onlann yerlerine galib gelenler ise: 
Onlann magaralann1n onunde mutlaka bir mescid yapa
cagiz, dediler. 

«Boylece insanlann onlan bulmalanm saglad1k ki, Allah'm sozii
niin ger~ek oldugunu ve k1yametin kopmasmdan §iiphe edilmeyecegi
nl bilsinler.)) Bunun igin insanlara onlarm durumunu bildirdik. 'Selef'
ten birden gok ki§inin belirttigine gore; o zaman insanlar arasmda ol
dil,kten sonra dirilme ve k1yamet konusunda bir §iiphe belirmi§. ikri
me der ki: Onlardan bir grup §6yle diyorlard1: Ruhlar dirilir, ama be
denier dirilmez. Bunun iizerine Allah Teala magara halkmi dirilmeye 
delil olmak iizere gondermi§ti. Anlatlld1gma gore; onlardan birisi §eh
re girip yiyecek bir §ey almak iizere 91ktlgmda, gevreyi yabanc1 gordii 
ve ana caddeden ba§ka yolla-rda yiiriimeye ba§ladi. Nihayet §ehre var
dl. Anlatlld1gma. gore, bu §ehrin ad1 Daksus imi§. 0, §ehirden aynll§
lanmn iizerinden uzun bir zaman gegmi§ oldugunu sanm1yordu, ama 
onlardan sonra as1r be as1r nesil be nesil degi§iklikler olmu§, onlarm 
toplumu gitmi§ ba§ka bir toplum gelmi§, onlarm iilkesi kaybolmu§ ye
ni bir iilke dogmu§tu. T1pk1 §airin dedigi gibi : 

((Yurt onlarm yurduydu elbet, 
Ama gordiigiim adamlar o mahallenin adamlan degildi.,, 
Kendisinin bildigi §ehirle ilgili hig bir §ey goremedi. Orada ya§a-

yan insanlardan ne se9kinleri, ne halk1 tamyabildi. Kendi kendine hay
ret ediyor ve diyordu ki: Ya delirdim, ya da beni cinler 9arpt1 veya 
rii'ya goriiyorum. Sonra devam ediyordu: Allah'a andolsun ki bun-
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lardan hie; birinin izi yok bende. Dun ak§am gordugum ve tamd1g1m 
bu §ehir, benim gordtigtim §ehir degil hie;. Sonra dedi ki : Bu §ehirden 
c;abucak t;Ikmak daha iyi olsa gerek. Hemen yiyecek satan bir adama 
yi:ineldi ve yanmdaki paray1 ona uzatarak kendisine yiyecek verme.si
ni istedi. Adam onu gorunce, ,hayret etti, verdigi paray1 tammad1. Pa
rayl ahp kom§usuna goturdu. Kom§u diger kom§uya goturerek arala
rmda dola§t1rd1lar ve dediler ki: Muhakkak bu adam, bir hazine bul
mu§ olmah. Bunun tizerine durumu kendisine sordular; bu paraJl ne
reden aldm? dediler. Hazine mi buldun sen, yoksa nereden geldin? de
diler. 0 ise; ben, bu §ehrin halkmdamm daha dun ak§am buradan ay
nldlm. Buramn htiktimdan Dakyanus admdaki ki§idir, dedi. <;ar§Ida
kiler · adam1 deli sandllar ve tutup valiye goturdtiler. Vali adamm ha
lini ve durumunu soru§turdu, o da durumu anlatmca, hayretler ic;eri
sinde kaldL Adamm hali valiyi §a§lrttl. Durumu ogrenince onunla bir
likte magaraya dogru gittiler .~ehir halk1 ve yoneticisi topluca maga
ramn yanma geldiklerinde, o dedi ki : B1rakm daha once ben gireyim 
ve arkada§lanma durumu bildireyim. Denilir ki : Halk ve vali, adamm 
ic;eriye nasi! girdigini ve nas1l gozden kayboldugunu bilmediler, gor
mediler. Allah onlan saklay1verdi. Baz1lan da derler ki : Bilakis, halk 
ve vali onlarla birlikte magara halkmm yamna girdiler, onlan gor
dtiler ve kendilerine vali selam vererek sanld1, opti§tu. Vali daha on
ce mtisltiman olmu§tu, ad1 da Teodosius idi. Magaradakiler bu duru
ma sevindiler ve onlarla konu§up sohbet ettiler, sonra vedala§Ip se
lamla§tllar ve tekrar eski yerlerine dondtiler. Bilahare Allah Azze ve 
Celie onlann camm ald1. En iyisini Allah bilir. 

Katade der ki : Abdullah ibn Abbas, Habib ibn Mesleme ile bir
likte bir sava§a katlldi ve Rum diyarmda bir magaraya rastlad1l-ar. 0 
magarada kemikler gorduler. Kimisi; bu, magara halkmm kemikleri 
olsa gerek, deyince ibn Abbas dedi ki : Onhnm kemikleri <;:tiruyeli ti9 
ytiz seneden fazla bir zaman oldu. Bu haberi ibn Cerir Taberi de ri
vayet eder. 

((Boylece . insanlarm onlan duymalanm sagladlk.>> Yani onlan na
Sll uyutup eski hallerinde tekrar uyand1rd1ksa, -aym §ekilde o gtinkti 
insanlara da bunlarm durumunu haber verdik ki Allah'm sozuntin 
gerc;ek oldugunu ve k1yametin kopmasmdan §tiphe edilmeyecegini bil
sinler. Nitekim bunlar hakkmda c;eki§ip duruyorlar. Onlar k1yamet ko
nusunda tart1§1yorlard1. Kimisi k1yametin varhgm1 kabul ediyor ki
misi de inkar ediyordu. Bunun tizerine Allah Teala onlara k1yametin 
varhgma delil olmak ic;in Ashab-1 Kehf'in dirili§ini gosterdi. «Onlarm 
magaralarmm online bir bina kurun, diyorlard1. Halbuki «.Rablan on-

Tefsir. C. IX. F. 312 
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Ian c;ok daha iyi bilendir.>1 Onlann magarasmm oni.ini.i kapaym ve 
kendilerini olduklan halde b1rakm diyorlardl. Onlarm yerlerine galib 
gelenler ise : <.Onlann magaralarmm· bni.inde mutlaka bir mescid ya
pacagiz, dediler.» ibn Cerir Taheri der ki : Bu konnda soz edenler iki 
gruptur. Bir k1sm1; onlar mi.isli.iman idiler derken, bir kisrni da; onlar 
rni.i§rik idiler der. Allah en iyisini bilendir. Ayetin metninden ac;1kc;a 
anla§Ilan odur ki; boyle diyenler sbz sahibi ve ni.ifuz sahibi kimseler
dir. Ancak bunlar bgi.ilmeli mi, yoksa yerilmeli mP Bu konu i.izerinde 
durulmasi gerekir. <;i.inki.i Hz. Peygamber §oyle buyurmu!?tur : 

Allah, yahudi ve h1ristiyanlara la'net etsin . <;i.inki.i onlar, peygam
.terlerinin ~abirlerini ma'bed edindiler. 

Boylece Rasulullah, onlarm yapt1gmdan bizleri sakmdirmaktadtr. 
Rivayet edilir ki mU'minlerin emiri Hattah oglu Orner (r.a.) kendi za
manmda Irak'da Danyal Aleyhisselam'm kabri bulununca; halka bu 
kabrin gosterilmemesi ve bulunan yere oldugu gibi gomi.ilmesini em
retmi§tir. Bu konuda pek c;ok k1ssa ve hikayeler vard1r . 

22 - Karanhga ta!? atar gibi : Magara ehli u<;tur, 
dorduncusu kopekleridir, derler. Veya be!?tir, alt1ncllan 
kopekleridir, derler. Yahut : Yedidir. sekizincileri kopek
lerictir, derler. Onlann say1s1ni en iyi bilen Rabbimdir, de. 
Onlan pek az kimseden ba!?kas1 bilmez. Bu yuzden onlar 
hakk1nda bu k1sa anlat1lanlann d1;;mda kimseyle tarti~
ma ve onlar hakkmda kimseden bir ~ey sorma. , 

Karanhga Ta~ A tanlar 

Allah Teala, halkm Ashab-1 Kehf'in say1s1 hakkmda ihtihH ettik
lerini bildirerek tic; ayn gori.i§i.i nakletmektedir. Bu da gi:isteriyor ki; 
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s.Oylenebilecek dordtincti bir gorti§ yok. Yine Allah Teala ilk iki gorti§ii 
<cKararihga ta§ atar gibh> diyerek bilgisizce soylendigini ve bu iki go
rti~tin zay1f oldugunu belirtmektedir. Att1g1 ta~m nereye varaca~m 
bilmeyen kimseler gibi. Mtimktindtir ki o ta~ istenen hedefe isab3t et
sin, yine mtimktindtir ki istenen hedefe isabet etmesin. U~tincti gorti
~ti naklederken de onun hakkmda bir ~ey soylememi~ veya uSekizin
ciler kopekleridir.>> kavli ile bunun dogrulugunu gosteren bir ifade kul
lanml§tlr. Oyleyse fiilen vaki' alan, bu son gorti§ttir. 

ccOnlarm say1S1m en iyi bilen Rabb1rnd1r, de.11 Bm-ada en gtizel so
ziin, mes'eleyi Allah Teala'nm bilgisine havale etmek oldugunu ve bu 
gibi konularda bilgisizce dalmaya gerek bulunmad1gm1 gostermekte
dir. Allah bizi herhangi bir konudan haberdar ederse, o konuda sbz 
soyleriz. Aksi takdirde Allah'm durdurdugu noktada durur kalmz. 

c<Onlan pek az kimseden ba§kasl bilmez. Onlan insanlardan ancak 
<;ok az1 bilir. Katade, ibn Abbas'm ~oyle dedigini bildirir : i~te Allah 
Teala'mn istisna k1ld1g1 bu pek az ki~ilerden biri de benim. Bunlar 
yedi ki~i idiler. Keza ibn Ctireyc de Ata el-Horasani'den naklen ibn 
Abbas'm; Allah'm istisna k1ld1klarmdan biri de benim, dedigini ve 
bunl'arm say1smm yedi oldugunu bildirdigini nakleder. ibn Cerir Ta
heri der ki : Bize ibn Be§~ar__ _ ibn Abbas' tan nakletti ki; o, uOnlan 
pek az kimseden ba§kasl bilmez.)) kavli hakkmda §byle demi§tir : Ben, 
bu az kimselerden biriyim, bunlar yedi ki§iydiler. Bu ifadelerin ibn 
Abbas'a isnad1 sahihtir ve bunlarm say1smm yedi oldugu daha one~ 
zikrettigimiz kanaata uygundur. 

Muhammed ibn ishak ibn Yessar, Abdullah ibn Ebu Necih kana
hyla Mticahid'den nakleder ki; o, §oyle demi~ : Bana anlat1ld1gma go
re; onlardan bir kiSml ya§lan gen<; oldugundan beyaz gtirnti§ gibiydL 
ibn Abbas der ki : Onlar, gece ve gtindtiz Allah'a ibadet ediyor, agh
yor ve Allah'tan yard1m diliyorlardl. Ve say1lan da sekiz ki§i idiler. 
Bunlarm en btiytigti ve htiktimdarla konu§am Mekselmina idi. Diger
lerinin ad1 ise Mecsimilnina, Temlika, Martonis, Ke§tonis, Beyronis, 
Deymos, Vaytonoskalu~ . Bu rivayet bu §ekilde nakledilmi§tir. Bu so
ztin, ibn ishak'tan veya ondan ba~ka birinden de menkul olmas1 muh
temeldir. Qtinkti ibn Abbas'tan nakledilen sahih rivayette; onlarm sa
ylSlmn yedi ki§i oldugu belirtilmektedir ki, ayetin zahirinden de bu 
anl~1lmaktad1r. Daha once ~uayb el-Cubbai'den; onlann kopeklerinin 
admm Himran oldugu rivayeti nakledilmi~ti - Onlarm admm okunu
§Unda ve kopeklerinin isminin zikredili§inin s1hhati iizerinde durmak 
gerekir. Allah en iyisini bilir ya bu konuda akt-arllanlann <;ogunlugu 
ehl-i kitab'm rivayetlerinden almml§tlr. Halbuki Allah Teala ~oyle bu-
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yurmaktad1r: <cBu yi.izden onlar hakkmda bu ktsa anlatllanlann dl
§mda kimseyle tart1§ma ve onlar hakkmda kimseden bir §ey sorma. >> 

Onlar hakkmda yava§ ve yumu§ak ifadelerle tartl§. <;i.inki.i bu konu
nun bilinmesi, onemli bir fayda saglamaz. Tartl§acagm insanlarm bu 
konuda bo§luga ta§ atarcasma kendiliklerinden soyledikleri sozler dl
§mda hi~ bir bilgileri yoktur. Yalandan korunmU§ bir soze de dayan
mazlar. Ey Muhammed, Rabbm olan Allah Teala seni §iiphe ve ku§ku 
bulunmayan bir yol i.izere gondermi§tir. Bu gonderilen hi.ikiim ondan 
once ge~en biiti.in sozleri ve kitaplan karara baglayan son kitapt1r. 

23 - Bir ~ey hakk1nda; ben bunu yann mutlaka ya
pacagim, deme. 

24 - Meger ki Allah dilemi~ ola. Unuttugun zaman 
da Ra:bb1n1 an ve ~oyle de: Umulur ki Rabb1m, beni dog
ruya da:ha yak1n olana eri~tirir. 

'Bu Hade Allah Teala'mn yi.ice RasuHini.i (Allah'm salat ve selam1 
onun i.izerine olsun) bir §ey yapmak istedigi zaman, o §ey gelecege · 
ait bir i§ ise bu konuda iradeyi, gori.inmezleri bilen Allah'a blrakmasl 
m, O'nun, olmU§ ve olacak §eyleri en iyi bildigini, oimaml§ olan §eyle
rin de olsayd1 nas1l olurdu §eklinde neticesinden haberdar bulundugu
nu, binaenaleyh Allah'a havale et'mekle bir edeb tavn gosterilmesi ge
rektigini bildirmektedir. Nitekim Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde 
Ebu Hi.ireyre (r.a.) den nakledilir ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyur
mu§ : Davud Aleyhisselam'm aglu Si.ileyman Aleyhisselam demi§ ki : 
Ben, bir gecede yetmi§ kadmm yamna giriyarum - bir rivayette dok
san kadm, bir rivayette de yiiz ka.dm- her kadmdan bir <;acuk di.in
yaya gelir ve o <;ocuk Allah yalunda sava§lr. Ona denilmi§ ki: - Bir 
rivayette kral ana demi§ ki- in§aallah de. 0, in§aallah dememi§. Ka
dmlarm yaiuna girmi§, onlardan yalmzca birisi c;acuk dogurmu§ a da 
yar1m insanml§. Bunuri. iizerine Rasulullah (s.a.) puyurmu§ ki: Nef
sim kudret elinde alan Allah'a yemin ederim ki, eger in§aallah demi§ 
alsayd1; hanis almazd1 ve ihtiyac1 yerine gelirdi. Bir ba§ka rivayette 
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de bu son k1s1m §byledir: Ve o c;ocuklar dogar ve topluca. Allah yolun
da suvari olarak sava§1rlard1. Ashab-1 Kehf'in k1ssas1 kendisine soru
lunca, RasUluHah (s.a.) m; yarm cevaplandmnm, demesi uzerine vah
yin onbe§ gtin gecikmesi neticesinde bu ayet-i kerime'nin nazi! oldu
gunu surenin ba§mda zikretmi§tik. Orada. uzun uzad1ya zikrettigimiz 
ic;in burada tekrar kaydetmeye gerek duymuyoruz. 

«Bir §ey hakkmda; ben bunu yarm mutlaka yapacag1m, deme. Me
ger ki Allah dilemi§ ola. Unuttugun zaman da Rabbm1 an.» in§aallah 
demeyi unuttugun zaman da, onu hatlrlaymca soyle. Ebu'l-Aliye ve 
Hasan el-Basri boyle demi§lerdir. Htiseyn, A'me§ kanahyla Mucahid'
den, Abdullah ibn Abbas; yemin eden adamm durumu hakkmda §by
le dedigini nakleder : Bir y1l sonra da olsa hat1rlaymca in§aallah de
meli. Bunun ic;in o, ((Unuttugun zaman da Rabb1m an» kavlinin bu 
konuda nazi! oldugunu belirtmi§tir. A'me§'e; bunu Mucahid'den sen 
duydun mu? diye soruldugunda, o bana Leys ibn Ebu Suleym naklet
ti ki Kisai ona bu §ekilde mana vermi§, dedi. Taberani de bu rivayeti 
Ebu Muaviye kanahyla A'me§'den ve Mucahid'den nakleder. ibn Ab
bas'm : Bir sene sonra da olsa in§aallah demesi gerekir, soz'iine gelin
ce, bu demektir ki: Yemeginde veya konu§masmda in§aallah demeyi 
unutan ki§i blr y1l sonra. da hatlrlasa in§aallah demelidir. Bu, siinnet 
geregidlr. Ta ki boylece, yeminden sonra da olsa bu istisna siinnetini 
yerine getirsin. ibn Cerir mer hum bunu soyle?ikten · sonra, bu konuda 
§oyle bir hukiim irad eder. Maksad, yemin keffaretini kald1rmak ve 
yemin gunah1m iskat etmek degildir. ibn Cerir merhumun soyledigi 
bu rivayet hem sahih, hem de ibn Abbas'm soziiniin hamledilmesi ge
reken en uygun vecihtir. Allah en iyisini bilendir. 

«Unuttugun zaman da Rabbm1 an.» ikrime der ki; k1zd1gm za
man demektir. Bu, bir §eyin laz1m1 ile tefsiridir. 

Ta.berani der ki : Bize Ahmed ibn Yahya el-Hiilvani. .. Abdullah 
ibn Abbas'tan nakletti ki; o, bu ayet konusunda; in§aallah demesi ge
rekir; demi§tir. Taberani der ki: Bize Muhammed ibn Haris el-Cii
beyli... ibn Abbas' tan nakleder ki; bu a yet in§aallah der, anlarmnda
dlr. Yine Taberani ibn Abbas'tan nakleder ki ; «Unuttugun zaman da'' 
ka.vliyle in'§aallah demek kasdedilmi§tir. Yani unuttugun zaman ha
tlrlaymca in§aalla,h de. ibn Abbas der ki : Bu, Rz. Peygambere mah
sus bir haldir, yoksa bizden herhangi bir ki§iye has degildir. Ancak 
yemini s1rasmda bunu sayler. Fakat Taberani, ou rivayette Velid'in 
miinferid kald1gm1 bildirir. 

Ayette bir ba§ka vechin kasdedilmi§ olinas1 da. muhtemeldir. Bu
na gore; Allah Azze ve Celie konu§urken konu§acagl §eyi unutan kim-
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seye, Allah'! anmasm1 tavsiye etmektedir. <;unkti unulmamn men§e'i 
§eytand1r. Nitekim Mlisa'nm arkada§I kendisine <<~eytandan b~kas1 
unutturmad1 onu bana.u (Kehf, 63) demektedir. Allah Teala'y1 anmak, 
§eytam ka~mr. ~eytan gidince de unutma ortadan kalkar. Binaenaleyh 
Allah'1 anmak, hatlrlamamn bedeli olur. Bunun i~in Allah Teala uUnut
tugun zaman da Rabb1m an.u buyurmu§tur. 

· <<Ve §Oyle de : Umulur ki Rabb1m, beni dogruya daha yakm olana 
eri§tir.u Yani bilmedig'in bir §ey sana sorulursa; o konuda Allah'tan 
bilgi iste ve seni dogruya, saglam bilgiye muvaffak k1lmas1 i~in Allah'a 
yonel. Bu ayetin tefsiri konusunda daha ba~ka ifadeler de soylenmi~

tir. En iyisini Allah bili r. 

25 - Onlar magaralannda i.ic; yuz sene egle$tiler. 
Buna dokuz daha katt1lar. 

26 - Onlann ne kadar kald1klanm en iyi Allah bi 
lir, de. GOklerin ve yerin bilinrnezlikleri O'na aittir. 0 ne 
guzel gorendir. 0, ne guzel i$itendir. Bunlarm O'ndan ba~ 

ka yardimCISl yoktur. 0, hie; kimseyi hiikmune ortak yap
maz. 

Bu ifade, Allah Teala'nm Rasul-i Zi§anma magara halkmm ma
garada ne kadar kald1klanm bildirmektedir. Allah'm onlan uyutup 
yeniden uyand1rd1g1 ve o zamanki insa.nlan onlann durumundan ha
berdar k1ld1g1 slirenin miktan; ay y1hyla li<; ytiz dokuz senedir. Ki bu, 
gline§ yll~yla li9 yliz sene eder. Zira ay y11Iyla gline§ y1h arasmda her 
yliz senede li~ senelik fark vard1r. Bunun i9in Allah Teala, li<; yliz de
dikten sonra uBuna dokuz daha kattllaru buyurmaktad1r. 

<<Onlarm ne kadar kald1klanm en iyi Allah bilir, de.n Sana onla
rm magarada ne kadar kald1klan sorul ursa; sen in bu · kon uda bir bil
gin olmad1gm1 bildir ve Allah Azze ve Celle'nin sana bu konuda tevfik 
mliyesser k1lmad1gJ i<;:in herhangi bir §ey soyleme. Ancak de ki : uOn-
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lann ne kadar kald1klanm en iyi Allah bilir. Goklerin ve yerin bilin
mezlikleri ona aittir_,, O'ndan ba~kast bu konuda bilgi sahibi degildir. 
Onun haberdar ettiklerinden b~ka yarat1klanndan hi~ bir kimsenin o 
konuda bilgisi yoktur. Bizim bu ifademizi, Miicahid ve halef ile selef'
ten tefsir bilginlerinin pek ~ogu soylemi~lerdir. 

Katade der ki : <cOnlar magaralannda ii~ yiiz sene egle§tiler. Bu
na dokuz daha katttlar." Bu ifade, kitab ehlinin soziidiir. Allah Teii.la 
bu soze ((Onlann ne kadar kald1klanm en iyi Allah bilir 11 kavll ile ce
vab vermi~tir. Nitekim Abdullah'm klrAetinde bu ayetin ba~ k1Sm1 
( . !,!:1; : !,JliJ ) ~eklindedir. 0 zaman mana; uinsanlar dediler ki : 
Onlar magaralanrida ii~ yiiz sene egle§tiler ... >> ~eklinde olur. Katade'
nin ifadesine gore, Muttarif ibn Abdullah da boyle demi~tir . Ancak 
Katade'nin one siirdiigii bu kanaatm iizerinde durmak gerekir. <;unkii 
kitab ehlinin yamnda bulunan kaynaklarda onlarm ii~ yiiz sene · kal
dlklan belirtilmektedir, · ii~ yiiz dokuz sene degil.· Onlar giine~ senesiy
le hesablanm yap1yorlardt Eger Allah'm bu ifadesi, onlarm sozlerinin 
hikayesi ~eklinde olsayd1; Allah Teala uBuna dokuz daha kattllar.n bu
yurmazdl. Ayetin zahirinden anla~1llyor ki; bu ifade, onlann soziiniin 
hikayesi degil, Allah'm bizleri haberdar k1lmas1 ~eklindedir. ibn Cerir 
merhumun tercih ettigi gorii~ de budur. Katade'nin Abdullah ibn Mes'
ud'dan naklettigi k1raetin ravi zincirinde kopukluk vard1r. Aynca bu 
k1raet, Cumhur'un k1raetine nisbetle ~azd1r. Binaenaleyh huccet ola
rak almamaz. Allah en iyisini bilendir. 

uO ne giizel gorendir, 0 ne giizel i~itendir.n Onlan goriir ve soy
led;klerini i§itir. ibn Cerir Taberi der ki : Bu ifade medhte mubalaga 
anlamma gelir ve ne giizel goren, ne giizel i~itendir, anlamm1 ifade 
eder. Bu takdirde soziin te'vili ~oyle olur : Allah'm her varhga goster
di~i hi~ bir §ey ve buyurdugu hi~ bir soz kendisinden gizli kalmaz. ibn 
Cerir Taberi sonra da Katade'den ~u izaht nakleder: Allah'tan daha 
iyi goren ve daha iyi duyan hi~ kimse yoktur. ibn Zeyd ise der ki : Al
lah onlarm amellerini goriir, duyan ve goren olarak onla.rm soyledik
lerini i§itir. 

uBunlarm O'ndan ba~ka yardimClSl yoktur. 0, hi~ kimseyi hiik
milile ortak yapmaz.11 :Her §eyi yaratan 0 yiice Allah't1r. O'nun hiik
miiniin ta'ki~isi yoktur. Veziri yoktur. Nasm yoktur. ~eriki yoktur. 
M~iri yoktur. 0 , yiice ve miinezzehtir. 

-------- i Z A H I 

tJ~iincii Mes'ele: <cBuna dokuz (yii) daha katt1lar.n ayetiyle ilgi-
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lidir. Burada ~oyle bir soru sorulabilir : Ni~in 309 y1l denmemi§tir d~ 
300 + 9 y1l denmi§tir? Bunun ne faydas1 olabilir? Buna cevaben de
riz ki : Baz1 alimler Ashab-1 Kehf'in, magaralannda kalma siiresi gii
ne§ y1hyla ii~ yiiz, ay yihyla ise ii<; yiiz dokuz y1ld1r, demi§lerdir. Fa
kat bu gorii§ii kabul etmek zordur. Qiinkii hesabla dogrulanamayabi
lir. §oyle bir cevab da verilebilir: Uyanmalanna yakm bir zamana ka
dar iig yiiz yll uyumu§lar ve bundan sonra uyumalanm gerektiren se
bep, dokuz y1l daha kalmala.nm gerektirmi§ olabilir. Bundan sonra : 
«Onlarm ne kadar kald1klanm en iyi Allah bilir, de.>1 buyurmu§tur. 

· Yani Allah (c.c.) bu miiddetin ne kadar oldugunu o konuda tarti§an
lardan daha iyi bilir. Yiice Allah daha iyi bilir; giinkii yer ve goklerin 
yaratlciSI, kainatm yoneticisi O'dur. Boyle clduguna gore yer ve gok
lerin s1rlanm bilen §iiphesiz bu olay1 da bilir. Bundan sonra ((0, ne 
giizel gorendir. 0, ne giizel i§itendir!n buyurmaktad1r ki bu ifade ta
acciib i<;in kullamhr. Daha once Bakara suresinde Biz bu konu iizc
rinde yeterince durmu§ bulunuyoruz. 

C<Bunlarm, O'ndan ba~ka hi<; bir yardlffiClSl yoktur. » Bu ayet bir~ 
kag §ekilde anla§Ilmaya elveri.~lidir : 

1) Ashab-1 Kehf'in Allah'tan ba§ka bir dostu yoktur. Qiinkii bu 
uzun uykuda onlan 0 korumu§tur. 

2) Bu kimselerin magarada kalma siiresi hakkmda ihtilata dii
§enlerin O'ndan ba§ka bir yardimc1s1 yoktur. O'nlann i§lerini iistle
nen ve yonetEm O'dur. Bu insanlar bu durumda olduklarma gore, bu 
olay1 O'nun bildirmesi olmadan nas11 bilebilirler? 

3) Bu konuda birtak1m insanlar Allah'm beyan buyurdugunun 
aksine gorii§ler ileri siirerek O'nun cezasma miistehak olmu§lardir. i§
te Yiice Allah bu insanlar iizerine azabmm gelmesine mani olacak hi<; 
bir yardimcilan olmad1gm1 beyan buyurmakt'adlr. Bundan sonra ((0, 
hi<; ki~seyi hiikmiine ortak yapmaz. » buyurmu§tur. Yani Cenab~I Al
lah onlarm §U kadar sene orada kalacaklanna hiikmettigine gore, hi<; 
kimse bunun tersine bir soz soyleme hakkma sahip degildir, demek
tir. Esasen genel bir kurald1r : iki kimse ortak olurlarsa her birinin or
tagma kaq1 <;1kmas1 gok s1k vaki olur ve bu hal her ikisinin de i§leri 
istedigi gibi yiiriitmesine mani olur. Bunu bir oz olarak Yiice Allah 
((Oralarda Allah'tan ba§ka ilahlar bulunsayd1, bozulurlardL» (Enbiya, . 
22) diye ifade etmi§, ortakhg1 zatmdan kald1rm1§; HO, hi<; kimseyi 
hiikmiinde ortak yapmaz.» buyurmu§tur. ibn Amir, ( !3?. ~J ' ) k1s-

_ . 

m1m daha once gegen iki hitaba baglayarak ( _!I _rJ ':} .J ) diye nehy-i 
haz1r §eklinde . okumu§tur. Buna gore mana §Oy-le olmaktad1r : Ashab-1 
Kehf'in sayisi hakkmda kimseye soru sorma, O'nun hiikmii ve a<;Ikla-
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mas1yla yetin, bu olay hakkmda bilgi isteme konusunda kimseyi O'na 
ortak etme. Diger k1raet imamlan ise «Allah Teala kimseyi hiikmiin
de ortak k1lmaz.» anlamma gelecek §ekilde okumu§lard1r. 

Dordiinci.i Mes'ele : Alimler Ashab-1 Kehf'in zamam ve yeri iize
rinde farkh gori.i§ler ileri siirmi.i§lerdir. Bunlarm ya§ad1g1 zaman hak
kmda birkac; gori.i§ vard1r. Baz1lan bu olaym Musa (a.s.) dan once gec;
tigini, Hz. Mllsa (a.s.) mn Tevrat'ta bunlan zikrettigini ve buna da
yanarak Yahudilerin bunu sordugunu ileri siirmi.i§lerdir. Kimilerine 
gore; Ashab-1 Kehf, magaraya Hz. isa (a.s.) dan once girmi§, ve Hz. 
isa (a.s.) onlardan bahsetmi§tir. Sonra Ashab-1 Kehf, Hz. isa (as .. ) ile 
Hz. Muhammed (s.a.) in zamam arasmda uyanm1§lard1r. Kaffal'm 
Muhammed ibn ishak'tan naklen anlatt1g1 gorii§e gore ise magaraya 
isa (a.s.) dan sonra girmi§lerdir. Baz1 kimseler de Ashab-1 Kehf'in ol
medigini, k1yamete kadar cia olmeyeceklerini ileri siirmii§lerdir. Bu 
magaramn yerine gelince bu konuda Kaffal, Muhammed ibn Musa 
el-Harezmi'den §oyle bir olay nakleder : Vas1k, Harezmi'yi Ashab-1 
Kehf'in durumunu ogrenmek iizere Bizans'a gondermi§ti. Harezmi, Bi
zans'ta neler yaptlklanm §Oyle anlatlyor : Bizans krah bizi birkac; ki§i 
ile magaramn bulundugu soylenen yere gonderdi. Orada gorevli ki§i, 
beni ic;eriye girmekten vazgec;irmeye c;ah§tl ise de ben ic;eriye girdim 
ve adamlarm gogi.islerindeki k1llan gordi.im. Anlad1m ki, bu bir hile
dir, bu cesedleri c;iiriimemesi ic;in ilac;lami§, dondurmu§lar. Kaffal, ko
nunun bundan sonrasm1 §Oyle anlatlyor: Bize gore burasi Ashab-1 
Kehf'in magaras1 m1d1r, degil midir yoksa ba§ka bir yer midir bilin
mez. Allah (c.c.) m haber verdigi bir konuya kesinlikle inanmak icab 
eder. Bizans'hlarm buranm Ashab-1 Kehf'in magaras1 oldugu §eklin
deki sozi.ine ise gi.ivenilmez ve itibar olunmaz. Ke§§af'ta ise Muaviye'
nin Bizans'a yapt1g1 bir seferde bu magaraJI gordiigii ve; ac;1lsayd1 da 
gorseydik ke§ke, dedigi, ibn Abbas (r.a.) m ise buna: Allah (c.c.) sen
den daha hay1rh olamm onlan gormekten men'etmi§ ve ccSen onlan 
gorseydin, onlardan kac;ar ve korkardm.» buyurmu§tur ,diye cevab ver
digi, Muaviye'nin ise onlan gormekten vazgec;mem diye ISrar ettigi, bir 
ekip gonderip gidin, ara§tlnn dedigi; bu ekip magaraya girdigi zaman 
ise Allah (c.c.) m iizerlerine bir ri.izgar gondererek onlan yakti~ an
hitilmaktadir. Biz diyoruz ki: Bu zaman ve yeri bilme konusunda ak
lm yapacag1 bir §ey yoktur. Bunlara dair bilgi ancak nasslardan elde 
edilebilir. Nassda da bOyle bir bilgi olmad1gma gore bunu bilmek im
kans1zd1r. 

Be§inci Mes'ele : K1yamet ve oldiikten sonra dirilmenin isba.t1 ii~ 

esasa. dayaruyor : 
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1) Allah (c.c.) mumkun olan her §eye kadirdir. 
2) 0, kulli ve cuz'i her §eyi bilir. 
3) Bazan olabilen bir §ey di~er zamanlarda da olabilir. Bu ii9 

esas sabit olduguna gore ktyamet ve ha§r'm mi.imkun oldugunu soy
leyebiliriz. Aym §ey Ashab-1 Kehf'in uykusu ic;in de gec;erlidir. Yi.ice 
Allah her §eyi bilen ve her §eye kadir olduguna gore, insan bir gun bo
yunca olmeden uykuda kalabiliyorsa uc; yuz sene olmeden uyumasi da 
mumkundur. Alemlerin ilah1 Allah (c.c.), onu her turlu at etten korur. 
Filozoflar da bu olayt §Oyle a<;tklamaya c;ah§trlar: Bu varhk ve bozul
ma dunya.smm heyulasmda az saytda garip hallerin meydana gelme
sini gerektirecek birtaktm acaib gok olaylanmn meydana gelmesi 
mumkiindiir. Biz diyoruz ki : Pe§ pe§e gelen bu ii<; surenin her biri bu 
diinyada meydana gelmi§ olan olaganustu . bir olay ic;ermektedir. Me
sela Kehf suresi bir toplulugun uc; yuz seneden fazla bir zaman uyku
d'a kald1gm1, Meryem suresi baba.s1z bir c;ocugun meydana geldigini, 
isra suresi i.se Hz. Muhammed (s.a.) in bedeninin bir gecede Mekke'
den ~am'a goturi.ildugunu zikrediyor. Bunlann tumu de olagandt§l 
hallerdir. Pe§pe§e gelen bu uc; surede gec;en bu nevi olaylann her bi
rinin olabilecegini ac;1klamanm en gi.ivenli yolu bizim ta'kib ettigimiz 
yoldur. Ebu Ali ilm Sina, e§-~ifa adh ~erinin «Babu'z-Zamanu k1smm
da Aristo'nun, onlarm dininde ilah olarak kabul edilen baz1larmm As
hab-1 Kehf olayma benzer bir olay ya§ad1klanm soyledigini de zikret
mektedir. ibn Sina bu gori.i§ii zikrettikten sonra : Tarih, bu kimselerin 
Ashab-1 Kehf'ten once ya§adtklanm gosteriyor, demektedir ki bu da 
Ashab-1 Kehf'in bu durumlannm mumkinatlar olduguna delalet eder. 
(Razi, Mefatih el-Gayb, XXI, 112-114) 

U9 yiiz gi.ine§ y1h, ay yllma c;evrilmek istendiginde bunun i.ic; yuz 
dckuz ay y1lma tekabi.il ettigi gori.ili.ir. Bizi ayt?tin bahis mevzuu etti
gi kiSSamn tafsilati alakadar etmiyor. Yakla§tk olarak gune§ yth ilc 
ay y1h ara.smdaki fark ilmi baktmmdan her otuz senede §6yledir : 

19 X 11 + 11 X 10 + 7,5 = 326,6 gi.in 
Buna gore 300 gi.ine§ y1h yakl~Ik olarak 326,5 x 10 = S265 gi.in 

ay yllmdan farkh olur ki bu da 9 seneye tekabi.il eder, yani ii9 yi.iz se
nede dokuz sene, gi.ine§ yth ile ay yth arasmda fark vard1r. Mi.iddetin 
a~Iklanl§I konusunda Kur'an-l Kerim herhangi bir §ey demiyor sade
ce: t<Onlarm ne kadar kald1klanm en iyi Allah bilir.•> tKehf, 26) bu
yuruyor. 

Yasin suresinin otuz sekizinci ayetinde : ((Gi.ine§ de kendi karar
gahmda yiiri.ir.)) denirken gokyi.izUndeki hareket kasdolunmaktadtr. 
Yahud da gi.ine§ sistemimizin diger i.iyeleri ile birlikte galaksi boyunca 
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yapt1g1 hareket kasdolunmw~ olabilir. Bilindigi gibi diinyam1z giine§in 
~evresinde dondiigu g·ibi, giine§ de biitiin sistemin iiyeleri ile birlikte 
galaksi i9erisinde belli bir yoriinge iizerinde hareket eder. 

Dunyanm kendi ekseni etrafmda 24 saatta bir donmesiyle gecc ve 
gundiiz olay1 meydana gelir. Diinyanm giine§ etrafmda yllda bir kcre 
960 milyon kilometrelik yoriinge boyunca yapt1g1 dbnii~ 365 gunde ta
mamlamr. Dtinyam1zm gtine§ etrafmdaki yortingesi, tam bir yuvar
lak bi9iminde degil elips §eklindedir. Dtinyarmzla giine§ arasmdakl me 
safe 146,6 milyon kilometre iken senede 4,991 bin kilometrelik bir fark
hhk yapar. K1§ aylan boyunca Kuzey Yanm Ktiresi giine§e dtinyamn 
en yakm k1sm1 olur. Ancak gtine~ I§mlan tam bir egimle yerytiziine 
inmedigi ic;in bu bolgeler soguk olur. Gtine§, gtine§ sistemiyle birlikte 
saniyede 12 millik bir h1zla galaksi i9erisinde hareket eder. Keza ga~ 

laksimiz de, giine§ ve i:iteki tiyelerle birlikt_e kendi ekseni etrafmda di:i
ner ki, bu di:inii§ yaratlli§mdan giintimtize kadar yirmiyi a§l111§ degil
dir. ~u halde galaksinin bir gtinti, yerytiztintin 200 milyon senesine te
kabiil etmektedir. (Dr. Muhammed Cemaleddin Fendi, ALLAH ve KA
iNAT, 297-299) 

- --000---

27 - Rabb1mn kitab1ndan sana vahyolunam oku . 
Onun sczlerini degi~tirebilecek yoktur. O'ndan ba~ka bir 
s1g1nak da bulamazsm. 

28 - Sabah ak9am Rablann1n nzasm1 dileyerek O'na 
yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dunya hayat1n1n gu
zelliklerini isteyerek gozlerlni onlardan ay1rma. Bizi an
masinl unutturdugumuz, heva ve hevesine uymu~. had
di a9m19 kimselere itaat etme. 

Allah Teala, yiice Rasulti'ne; Aziz kitabmt . okumastm ve insanla-
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ra teblig etmesini emrediyor. «Onun s6zlerini degi§tirebilecek yok
tur.>> buyuruyor. Onun sozlerini degi§tirecek, tahrif edecek, ba§ka mak
sada yonlendirecek hie; bir kimse yoktur. 

«O'ndan ba§k'a bir stgmak da bulamazsm.» ibn Cerir Taberi der 
ki : Allah Tea.Ia. §6yle buyuruyor : Ey Muhammed, §ayet sen, sana vah
yolunan Rabbmm kitabmdaki hiikiimleri okumazsan, Allah'tan ba§ka 
senin stgmabilecegin bir yer yoktur. Nitekim Maide suresinde de §OY
le buyurmakta idi: <<Ey Peygamber; Rabbmdan sana indirileni teblig 
et. Eger yapmazsan; O'nun elc;iligini yapmamt§ olursun. Allah; seni 
insanlardan korur.» (Maide, 67) Kasas suresinde ise §6yle buyurmak
tadtr : «Sana Kur'an'1 indirmi§ olan seni tekrar bir donii§e haztrla
yacakttr.» (Kasas, 85) Yani 0, sana emrettigi risaleti teblig l}onusun
da, soru soracakt1r. «Sabah ak§am Rablanmn nzasm1 dileyerek O'na 
yalvaranlarla beraber sen de sabret.» Allah'1 zikreden, tekbir getiren, 
hamd ve tesbih ederek sabah ak§am Allah'a niyazda bulunan Allah 
kullanyla. beraber otur. Bu kullar ister fakir olsunlar ister zengin, is
ter gii~lii olsunlar ister zaytf. Denildigine gore; bu ayet Kurey§'in 
e§ratl hakkmda nazil olmu§tur. ~oyle ki; onlar, Hz. Peygamberin ·yal
mzca kendlleriyle oturmasm1 ve Bilal, Amniar, Suheyb, Ha'bbab, ibn 
Mes'ud gibi gti~iiz ve zaytf ki§ilerle oturmamasm1 istemi§lerdi. Giig
liller ve gii~iizlerin kendi durumlarma gore ayn ayn yerlerde otur
malanm taleb etmi.§lerdi. i§te Cenab-1 Allah Hz. Peygamberi bundan 
nehyederek: <<•Diinya hayatmm gtizelliklerini isteyerek gozlerini onlar
dan aytrma.» buyurmu§tur. Peygamberine, sabrederek o ki§ilerle otur
masml emreden Cenab-1 Allah, <<Sabah ak§am Rablanmn nzas1m dile
yerek O'na yalvaranlarla beraber sen de sabret.» buyurmu§tur. 

· Muslim Sahih'inde der ki: Bize Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe ... Sa'd 
ibn Ebu Vakkas'tan nakletti ki; o, §oyle demi§ : Biz, alt1 ki'§i Hz. Pey
gamberin yamndaydtk. Mii§rikler Rasulullah'a dediier ki: ~u yamn
dakileri kov. Onlar, bizim yamm1zda oturma ciir'etini gastermesin
ler. Sa'd ibn Ebu Vakkas diyor ki : Ben ve ibn Mes'ud ile Hiizeyl ka
bilesinden bir adam, Habe§'li Bilal orada bulunuyordu. Aynca adlm 
unutmu§ oldugum iki ki.§i de oradayd1. Rasulullah (s.a.) m gonliin
de bu konuda Allah'm diledigmce bazt §eyler oldu. H;z. Peygamber 
kendi ba§ma kaldt~nda, Allah Azze ve Celie <<Sabah ak§am Rablan
na, nzas1m dileyerek dua edenleri kovma.» (En'am, 52) ayetini inzal 
buyurdu. Bu hadtsi Buhari nakletmemi§tir. Yalmzca Muslim zlkret
mi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Cafer ... Ebu Teyyah'
dan nakletti ki; o, ben Ebu Oa'd'm Ebu timame'den §6yle bir hadis 
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nakletigini duydum, demi§ : Rast1lullah (s.a.) k1ssa anlatan birine rast
larm§. Onu tutmu§ ve §6yle demi§ : Anlat, sabahtan gun batmcaya ka
dar boyle bir mecliste oturmam, benim i\!in dort kole azad etmekten 
daha sevimlidir. imam Ahmed aynca der ki: Bize Ha§im, Abdiilmelik 
ibn Meysere'den nakletti ki; o, ben Kerdil.s ibn Kays'm §6yle · dedi
gini duydum, demi§tir : (Kerdus Kufe'de umumi olarak klssa anlatan 
ki§iydi.) Bana Bedir'e katllmi§ ki§ilerden birisi haber verdi ki; o, Ra
sulullah (s.a.) m §byle dedigini duymu§ : Benim boyle bir mecliste otur
mam dort kole azad etmekten benim i~in daha sevimlidir. f}u'be der 
ki : Hangi meclis? dedigimde; onun k1ssa anlat1c1 oldugunu soyledi. 

Ebu Dfwud et-Tayalisi, Miisned'inde der ki : Bize Muhammed .. . 
Enes ibn Malik'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §6yle buyurmu§ : 
Sabah namaz1 vakti giine§in dogu§unda Allah'! zikreden bir toplulu
gun yamnda oturmak, benim i9in iizerine giine§ dogan her §eyden 
daha 90k sevimlidir. ikindi namazmdan giine§ batmcaya kadar Allah'l 
zikretmek, benim i\!in ismail Aleyhi.sselam'm \!Ocuklarmdan olmak . 
iizere sekiz kale azad etmekten daha hay1rlld1r. Onlardan her birinin 
diyeti, on iki bin dirhem idi. Onlann diyeti bize yeter. Biz Enes'in 
meclisinde oturdugumuz senede bu diyet doksan alt1 bine ula§mi§tl. 
Burada baz1 raviler; ismail Aleyhisselam'm soyundan dort kole, diye 
kaydetmi§lerdir. Allah'a andolsun ki Hz. Peygamber, sekiz kole diye 

· soylemi§ ve her birinin diyetinin on iki bin dirhem oldugunu belirt-
mi§tir. · 

Hat1z Ebu Bekr el-Bezzar der ki : Bize Ehvaz'h Ahmed ibn ishak ... 
KUfe'li Ebu Muslim Agarr'dan nakletti kl ; Rasulullah (s.a.), Kehf su
resini okuyan bir adama rastlami§. Adam Hz. Peygamberi goriince 
susmu§. Rasulullah (s.a.) buyurmu§ ki : i§te beraber sabretmekle em
rolundugum meclis, bu meclistir. Ebu Ahmed de Amr ibn Sabit kana
llyla, Agarr'dan miirsel olarak bu haberi nakleder. Aym haberi Yah
ya ibn ~ualla. .. Ebu Muslim Agarr kanahyla Ebu Hiireyre ve Ebu 
Said'den naklederler. Bunlann belirttigine gore; Rasulullah, H1cr veya 
Kehf suresini okuyan bir adama rastlami§, peygamber yanma gelin
ce adam susmu§. Bunun iizerine Rasulullah (s.a .) ; sabretmekle emro
lundugum meclis, i§te bu meclistir, demi§. 

imam Ahmed ibn Han bel der ki : Bize Muhammed ibn Bekr .. . 
Enes ibn Malik'ten nakletti ki Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§ : Al
lah'm nzasmdan ba§ka bir §eyi gozetmek ve beklemeksizin Allah'1 
zikreden bir toplulugu gordiigiinde, goklerden bir miinadi §i:iyle ses. 
lenir : Kalkm, hepiniz bag1§land1mz. Kotiiltikleriniz iyiliklere ~evrildi. 

Bu hadisin rivayetinde Ahmed ibn Hanbel merhum yalmz kalmi§tir. 
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Tabenl.ni der ki : Bize ismail ibn Hasan.. . Sehl ibn Huneyf'den 
nakletti ki; o, §Oyle demi§ : Rasulullah (s.a.) evlerinden birinde bu
lundugu s1rada uSabah ak§am Rablarmm nzasuu di!eyerek O'na yal
varanlarla beraber sen de sabret.u ayeti nazil olunca; evinden <;Ikffil§ 
ve bu yalvaran toplulugu aramaya koyulmu§tur. Bu esnada bir tek 
elbisesi olan ba:jl a<;Ik, cierisi kuru bir topluluga rastlad1 ki bunlar 
Allah'I zikrediyorlardl. Onlan goriince beraber oturdu ve; hamdolsun 
o Allah'a ki iimetimden de benim kendileriyle birlikte sabretmemi 
emir buyurdugu kullar yaratmi§tir, dedi. Bu hadisin ravileri arasm
da yer alan Abdurrahman, Ebu Bekr ibn Ebu Davud'un rivayetine 
gore sahabelerdendir. Babas1 Sahabe'nin onde gelen isimlerindendi. 

t<Diinya hayatmm giizelliklerini isteyerek gozlerini onlardan aylr
ma.u ibn Abbas der ki : Onlarm yerine servet ve soylu ki§ileri ara
mak iizere goziinii onlann iizerinden kald1rma. 

((Bizi anmasm1 unuttur:iugumuz heva ve hevesine uyrnu§, haddi 
a§ffill? kimselere itaat etme.)) Diinya ile hemdern olmas1, kendisini din
den allkoyan ve Rabbma ibadet etmesini onleyen gafillerle olma. <;iin
kii onlann amelleri ve fiilleri hep sefahettir, tefrittir ve bO§a harca
nan emektir. Ne onlara itaat eden ol, ne de onlarm yolunu seven. On
lara g1bta da etme. Allah Teala'nm Taha suresinde buyurdugu gibi: 
HKendilerini smamak i<;in diinya hayatmm siisii olarak bol boJ ge
<;imlik verdigimiz kimselere sakm goz dikme. Rabbmm nzk1 daha iyi 
ve claha devaml!dtr . .. CTaha. 131). 

29 - De ki: Gen;ek Rabb1nizdand1r. !steyen inan
Sln, isteyen inkar etsin. $iiphesiz ki za.limler ic;in, duvar
lan kendilerini c;epec;evre kuf?atmlf? bir ate~ hazirlami~IZ
dlr. Onlar feryad edip yard1m dilediklerinde, erimi~ rna
den gibi yuzleri kavuran bir su kendilerine sunulur. 0, 
ne kotu ic;ecek ve ne kotu duraktlr. 

Zalimler i~in Hazulanan Ate~ 

Allah Teala, Rasulii Muhammed Aleyhisselam'a hitaben buyuru
yor ki: Ey Muhammed, insanlara; size Rabbuuzdan getirrni§ oldugum 
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§U kitab ku§kU ve §tiphe olmayan hakkm kendisidir, de. isteyen inan
sm, isteyen inkar etsin. Bu da tehdid ve §iddetli azab va'didir. (t;;;up
hesiz ki zalimler i~in ~epeGevre duvarlan kendilerini ku§atmu~ bir ate~ 
haztrlamt§lZdtr.u Allah't, Rasultinti ve kitabmt inkar edenler ic;in. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Hasan Ibn Musa .. . Ebu 
Said el-Hudri'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu§tur: 
Cehennemin dort duvan vard1r. Her duvarm arastndaki mesafe ktrk 
ytl gibidir. Tirmizi bu hadisi, cehennemin anlattlmas1 bahsinde tah
ric eder. ibn Cerir Taberi ise tefsirinde Derrac kanahyla bu hadisi 

nakleder. ibn Ctireyc der ki: Ibn Abbas; bu ayetteki ( lrJ.)I ./""' l ifa

desinin, ate§ten duvar anlamma geldigini soylemi~tir. Ibn Cerir Ta
beri der ki : Bana Htiseyn ibn Nasr ve Abbas ibn Muhammed ... Ya'la 
ibn Umeyye'den naklettiler ki; Rasulullah (s.a.) §byle buyurmu~: 
Deniz, cehennemin kendisidir. Hz. Peygambere bu nas1l olur? deni
lince; o, bu ayeti veya bu ayett.en uZalimler ic;in duvarlan kendileri
ni ~epe~evre ku§atmi§ bir ate§ haZlrlami§IZdir.ll k1smtm okudu. Sonra 
dedi ki : Allah'a andolsun ki ben, oraya ebediyyen (veya ya§ad1g1m 
stirece) girmeyecegim. Ondan bir damla bile bana isabet etmeyecek
tir. 

uOnlar feryad edip yardtm dilediklerinctr , erimi ~ maden gibi yuz
leri kavuran bir su kendilerine sunulur. 0 ne kotu ic;ecek ve ne kotu 
duraktlr., ibn Abbas der ki : Bu ayetteki ( J+ll ) kelimesi, Zeytih 
yag1 gibi ag1r bir su anlamma gelir. MUcahid ise : bu kelimenin. kan 
ve irin demek oldugunu soyler. ikrime de onun. slcakhgl son buln1u~ 
§ey oldugunu bellrtir. Ba!?kalan da bu kelimenin, eritilmi~ her ~ey 

demek oldugunu soylerler. Katade der ki : ibn Mes'ud, Uhdud'd3. al
tundan bir parc;a eritti. A! tun SlVJ haline gelip koptiklenince, deji ki : 
i~te bu, ayette gec;en ( J+ll ) kelimesine c;ok benzeyen bir ~eydir. 
Dahhak der ki: Cehennemin suyu simsiyahtlr. Cehennem simsiyahtrr. 
Cehennemlikler simsiyahtJrlar. Bu sozlerden hie; biri digerini nakzet
mez. <;tinkti ayette gec;en ( .,J+ll ) kel imesi, bahsedilen kotii vastf
larm hepsini ic;ine alan bir kelimedir; siyah, pis kokan, ag1r ve srcak 
anlamma gelir. Bunun ic;in Allah Teala, ccytizleri kavuranu buyuru
yor. Yani onun stcagmdan ytizler kavrulur. Kafir onu ic;mek isteyip 
de, agzma dogru yakla!jtmrsa, ytizleri kavrulur ve ytiztintin derileri 
soyulur. Nitekim imam Ahmed ibn Hanbel yukanda gec;en isnad ile 
Ebu Said el-Hudri'den naklettigi hadiste Rastilullah (s.a .) m; uEri
mi~ maden gibi, kavli hakkmda §6yle buyurdugunu belirtir : Zeytin 
yagmm kiri gibi. Onu agzma yakla~tlrdrgmda yiiziiniin ttiyleri iGine 
dokiiliir. Tirmizi ve Cami'inde. Re~din ibn Said kanahyla Derrac'tan; 
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cehennemin vas1flan bahsinde bu hadisi rivay~t eder, sonra §OY
le der : Biz bu hadisi, yalmz Re§din kanalmdan biliyoruz. An
cak bu zat, hadis ezb.eri bak1mmdan hakkmda konU§Ulmu§ birisidir. 
imam Ahmed de Hasan kanahyla Derrac'tan aym hadisi rivayet eder. 
Allah en iyisini bilendir. Abdullah ibn Mtibarek ve Bak1yye ibn Velid, 
Safvan ibn Amr kanallyla ... Ebu timame'den rivayet ederler ki; Ra
sUlullah (s.a.) : ((Ardmdan da cehennem. Orada irinli sudan i~ilecek
tir.>> (ibrahim, 16) kavli hakkmda §6yle buyurmu§ : Ona yakla§tm
hr, o i~mek istemez. Fakat agzma gottirdtigtinde su ytiztinti kavurur. 
Ba§Imn sa.~lan i~ine doktiltir. Onu i~tigi zaman ise bag1rsaklan pa
rampar~a olur. Bunun i~in Hak Teala ((Onlar feryad edip yard1m di
lediklerinde, erimi§ maden gibi ytizleri kavuran bir su kendilerine su
nulur. 0 ne kotti i~ecek ve ne kotti duraktlr.1> buyurmu§tur. 

Said ibn Ctibeyr der ki: Cehennem ehli ac1kmca yemek isterler, 
feryad ederler. Onlara zakkum agac1 verilir. Ondan yeyince ytizleri
nin derileri soyulur. Oyle ki bir ki'§i, onlarm yanlarmdan ge~ecek olsa 
onlan tamr. Qtinkti ytizlerinin derisini tamr. Sonra onlara susuzluk 
verilir de su isterler. Feryad ederler, o zaman kendilerine erimi§ rna
den gibi ytizleri kavuran bir su verilir. Bu, S1cakhg1 sana ermi§ alan 
bir sudur. Ag1zlarma yakla§tlrdlklarmda onun s1ca.gmdan ytizlerinin 
eti kavrulur ve derileri soyulup i9ine dti§er. i§te bunun i~in Allah 
Teala o i9ecegi anlattlktan sonra «0 ne kotti i9ecek.» buyuruyor. Ni
tekim ba§ka ayetlerde de §Oyle buyurmaktad1r : <<Ve bag1rsaklanm par
~·a. par~a edecek kaynar su i9irilen kimsenin durumu gibi.» (Muham
med, 15) Ga§iye suresinde ise §Oyle buyurulur : «Yak1c1 ate§e yasla
mrlar. K1zgm bir kaynaktan i~irilirler.» (Ga§iye, 5) Rahman suresin
de ise §Oyle buyurulur : «Onlar cehennem ate§iyle kaynar su arasm
da dola§lr dururlar.» (Rahman, 44) . 

«Ve ne kotti duraktlr.» Cehennem kona.k olarak, oturulacak, top
lamlacak ve kom§uluk edilecek yer olarak ne kadar kottidtir. Nitekim 
Furkan suresinde ise, «0 ne kotti bir karargah ve konaktlr.» (Fur
kan, 66) buyrulmaktadlr. 
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30 - Dogrusu iman edip salih ameller i~leyenlere · 
gelince; muhakkak .ki Biz iyi hareket eden1erin ecrini 
zayi' etmeyiz. 

31 - i~te onlara, altlanndan rrmaklar akan Adn 
cennetleri varchr. Orada alt1n bilezikler tak1nrrlar, ince 
ve kahn ipekliden ye~il elbiseler giyerek tahtlan uzerine 
otururlar. 0 ne guzel mu.kafat ve .ne guzel duraktrr. 

Satih Amel l§leyenler 

Allah Teala ugursuzlarm durumunu anlatt1ktan sonra, mutlula
rm durumunu ovmeye ba.§hyor. 0 bahth ki§iler ki Allah'a inannn§lar, 
peygamberlerin Allah'tan getirdiklerini dogrulami§lar ve peygamber
lerinin kendilerine emrettikleri salih amelleri i§lemi§lerdir. i§te onla
ra «Adn cennetleri vard1r.» Adn kelimesi, ikamet anlammad1r. «Alt
lanndan 1rmaklar akan» odalarmm, evlerinin altmdan 1rmaklar akan 
cennet. Nitekim Fi.ravun da §oyle demi§ti: «i§te §U 1rmaklar da be
nim altrmdan ak1yor.)) (ZuhrUf, 51) . Orada altm bilezi~ler tak1mrlar. 
Bir ba.§ka yerde ise §Oyle buyrulmaktadlr : ((Orada altm bilezikler ve 
incilerle siislenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir.)) (Fatlr, 33) Burada · 
is~ konuyu biraz daha geni§ olarak anlatlp ((ince ve kahn ipekliden 
ye§il elbiseler giyerek tahtlan iizerine otururlar.n buyuruyor. Ayette 

I 

ge~en ( ~ ) kelimesi ince, rahat giyeceklerdir.. Gomlek ve buna 
benzer giyecekler gibi. Yine ayette ge~en ( J _r.:.--1 ' ) kelimesi ise, 
ipeklinin kahn dokunmu§ olamd1r. «Ta.htlan iizerine otururlar.n Bura

da oturmak anlamma gelen ( · ,.\(j':J\ ) kelimesinin; uzanma veya
hut bagda§ kurma oldugu soylenmi§tir. Nitekim buradaki· maksada 
en uygun olan da bu anlamd1r. Sahih hadiste de §Oyle buyrulur : 
Bana gelince, ben uzanml§ 'olarak yemek yemem. Ancak bu konuda. 
1ki farkh kanaat bulunmaktadlr. ( ~~ )11 ) kelimesi ise ( ~.) 
kelimesinin ~guludur ve bu kelime, giiniimiizde insanlarm pa§ahana 
diye tamdlklan taht ve sedir anlannna gelir. Allah en iyisini bilendir. 

Abdiirrezzak der ki : Bize Ma'mer'in Katade'den naklettigine gO
re; bu ayetteki (' -~~ ~\ ) kelimesi, gelin otag1 anlamma gelir. Ma'
mer ve ba§kalarl da derler ki : Gelin do§egindeki sedirler, demektir. 

«0 ne giizel miikafat ve ne giizel duraktlr.» Cerinet onlarm amel
lerine kar§Illk ne giizel bir sevab ve ne giizel bir duraktlr. Oturup 
dinlenece·k ve kalmacak ma.kamd1r. Nitekim cehennem hakkmda da; 

Tefsir , C, IX. F . 313 
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((o, ne kotii igecek ve ne kotii duraktlr.)) denilmi§ti. Furkfm suresinde 
ise; «O, ne kotii bir karargah ve duraktlr.)) denilerek aralarmda kar
§Ila§tlrma yapilmi§tl. Sonra Allah Teala, mii'minlerin vas1flanm zik
rederek §Oyle buyurmu§tu : «i§te onlar, sabrettiklerinden dolaYI cen
netin en yiiksek dereceleriyle miikafatla.ndmhrlar. Orada esenlik ve dir
lik dilekleriyle kar§Ilamrlar. Orada ebediyyen kahrlar. Oras1 ne giizel 
bir yer ve ne giizel bir durakt1r.)) (Furkan, 75-76) 

32 - Onlara iki adarru ornek ver ki; birisine iki uzum 
bag1 verip c;evresini hurmahklarla c;evirmi~ ve aralann
da ekinler bitirmi~tik. 

33 - Her iki bahc;e de urunlerini vermi~ler ve hie; 
bir ~eyi eksik brrakmamJ~latdL :ikisinin arasmdan bir de 
rrmak alntm1~tlk. 

34 - Ba~kaca onun meyvesi de vardl. Bu yuzden a:r
kada~Iyla konu~urken : Ben malca senden zengin, niifuz
ca da senden ustlinum, derdi. 

35 - 0, nefsine boylece zulmederek bahc;esine gi:.. 
rerken ~dedi ki : Bu bahc;enin batacag1n1 hie; sanmam. 

36 - K1yametin kopacag1n1 da tahmin etmiyorum. 
Eger Rabbrma dondurulursem andolsun ki, bundah daha 
iyisini bulurum. 

iki Adam Omegi 

Allah Teala miisliimanlardan dii§kiin ve zavalh .ki§ilerle oturma
YI kibirlerine yediremeyen mii~rikleri anlattlktan ve onlarm mallar1y-
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la, yerleriyle iftihar ettiklerini zikrettikten sonra, kendilerine iki in
~an ornegm1 misal olarak zikrcdiyor. Bu iki adamdan <<Birisine iki 
iiziim bag1 verip c;evresini hurmallklarla c;evirmi§ ve aralannda ekin
ler bitirmi§tik.>> Etratr hurmahkla:rla c;evrili, iiziim bagmm sahibiydi. 
Aralarmda da ekinler vard1. Her tiirlii meyveli agac; ve ekin geni§ ve 
bolca yayilmi§tl. <<Her iki bahc;e de iiriinlerini vermi§ler ve hi~ bir 
§eyi eksik birakmamr§lardL ikisinin arasmda bir de rrmak akitmt§
trk.>> Her iki bahc;eye de rrmaktan arklar geliyordu. 

«Ba§kaca onun meyvesi de vardl.>l Buradaki ( _o _r!ll ) kelimesi 
ile, .malm kasdedildigi soylenmi§tir. Bu gorii§ ibn Abbas, Miicahid ve 
Katade'den rivayet edilen gorii§tiir. Ba.zrlan da bunun meyveler an
lamma geldigini soylemi§lerdir ki bu, buraya daha uygundur. Bu go
rii§ii ( .rJ J l)l$"'J j §eklinde okuyan kmlat imamlarmm okuyu§u da 
te'yid etmektedir. Ba~kalan da ( . .rJ ·) §eklinde okumu§lardir. 

Bu iki bahc;enin sahibi <<Arkada~lyla konU§Urken : Ben malca 
senden zengin, niifuzca da senden iistiiniim, derdi. >> Birbirleriyle tar
tl§lr, konu§Ur ve kar§Ihkh oviinerek kendisinin daha \!Ok hizmetkar
lan ve c;ocugu oldugunu soylerdi. Katade der ki : Allah'a andolsun ki, 
biitiin bunlar yani malm c;oklugu akrabanm giicii, facir kimsenin ku
runtulanndan ibaret olan §eylerdir. 

«0 nefsine boylece zulmederek bahc;esine girerken dedi ki : Bu bah
c;enin batacagm1 hie; sanmam.)) 0 kiifrii, isyam, tekebbfui.i, azgmhg1, 
inkan ve ahireti kabul etmeyi§i sebebiyle kendi durumuyla gururlan
ffil§ ve gordiigi.i ekin, meyve, agac; ve bunun etratm1 saran Irmakla
nn ve fidanlarm yok olmayacagm1, tiikenmeyecegini, bir daha orta
dan kalkmayacagm1 zannederek: «Bu bahc;enin batacagm1 hie; san
mam.>> dedi. Bu, onun aklmm azhgmdan, Allah'a inanc1mn zayiflr
gmdan, diinya hayatma ve onun zinetine tutkunlugundan, ahireti in
karmdan kaynaklamyordu. Bu sebeple devam ederek: «K1yametin kc
pacagml da tahmin etmiyorum.>> demi§ti. Ya.ni 1nyametin kopmas1 
da olur §ey degildir. «Eger Rabb1ma dondiiriiliirsem andolsun ki, bun
dan daha iyi.sini bulurum.)) ~ayet bir donii§ varsa ve bu donii§te ne
tice Allah'a varmaksa, benim oradaki durumum buradan daha giizel 
olacaktlr elbette. <;iinkii ben, Rabb1m katmda §ansh bir insamm. Eger 
bende bir deger olmasayd1, Allah bunlardan hiG birini bana verir miy
di? Bir ba§ka ayette §byle buyruldugu gibi: «Eger ben, Rabb1ma don
diiriiliirsem, muhakkak ki benim ic;in O'nun katmda alan daha gii
zeldir.>> (Fussilet, 50). Bir ba§ka ayette de §byle buyrulur : ccAyetleri
mize kiifredip de; muhakkak bana mal ve evlad verilecektir, diyeni 
gordiin mii?>> (Meryem, 77) . Yani ahiret yurdunda bana daha giizeli 
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verilecektir. Allah'a kar§l kendinde bir gii<; oldugunu sanmaktad1r. Bi
lindigi gibi, zikredilen ayetin niizul sebebi As ibn Vail'dir. in§aallah 
yeri geldiginde bu konu a<;Iklanacaktlr. Giiven ve itimad1m1z Allah'a
dir. 

37 - Arkada~1 ona cevab vererek dedi ki: Seni top
raktan, sonra bir damla sudan yaratlp sonunda da seni 
in san k1hg1na koyan1 m1 inkar ediyorsun? 

38 -· · i~te 0, benim. Rabb1m olan Allah'tir ve ben, 
kimseyi Rab b1ma ortak ko!?mam. 

39 - Bahc;ene girdigin zaman her ne kadar mal ve 
mlfuz bak1m1ndan beni kendinden daha az buluyorsan 
da; ma!?aallah, Allah'tan ba!?ka kuvvet yoktur, demen la
Zlm degil miydi? 

40 - Rabb1m bana senin bahc;enden daha iyisini ve
rebilir ve seninkinin iizerine gokten bir felaket gonderir 
de kaypak bir toprak haline getirebilir. 

41 - Yahut suyu c;ekilir de bir daha bulamazs1n. 

Allah Teala, mii'min kom§usunun arkada§ma verdigi cevab1 ve 
onun Allah'1 inkar ve gururlanma sonucu dii§tiigii hataya kaq1 'ken· 
disini azarlay1p ogiit verdigini bildirerek §Oyle buyuruyor : «Arkada§l 
ona cevab vererek dedi ki: Seni topraktan, sonra bir damla sudan ya
ratlp sonunda da seni insan k1hgma koyaru m1 inkar ediyorsun?» Bu 
ifade, Allah'a kar§l inkarm son derece utan~ verici boyutlara ula§tt
gu:~m ifadesidir. Onu ilk yaratan <;amurdan insan §ekline girdiren, son
ra onun soyunu degersiz bir sudan devam ettiren Allah'1 inkarm ne 
kadar kotii bir hal oldugunu ortaya koymaktad1r. Nitekim Allah 
Teala bir ba§k'a ayet-i kerime'de §oyle buyurur : ((Nas1l oluyor da Al
Tah'l inkar ediyorsunuz? Halbuki siz oliiler iken 0 diriltti. Soma sizi 
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oldurecek, sonra tekrar diriltecek.>> (Bakara, 28) Rabbm1z1 nas1l in
kar edersiniz, O'nun gucu sizin uzerinizde apa§ikard1r. Herkes O'nun 
guctinu kendi nefsinde bilir. <;unku yaratlklardan her ferd bilir ki; 
0, once yok idi sonra var edildi. Varllg1 kendiliginden olmad1g1 gibi, 
yaratlklardan herhangi birine de dayall degildir. <;unku diger yara
tlklar da kendisi gibidir. Oyle ise onun var edili~inden yaratlc1 olan 
Allah'a isnad r.dilmesi bilinen bir haldir. 0 Allah'tan ba~ka ilah yok
tur, her §eyi yaratan O'dur. Bunun i~in Hak Teala §oyle buyuruyor : 
ui§te 0, benim Rabb1m olan Allah'tlr.>> Ben senin dedigin gibi demem. 
Aksine Allah'm tannhgm1 ve birligini kabul ederim ve «Ben kimse
yi Rabb1ma ort'ak ko§mam.» 0, e§i, benzeri, ortag1 bulunmayan biricik 
ma'bud olan Allah'tlr. 

Sonra adam §6yle dedi : «Bah~ene girdigin zaman her ne kadar 
mal ve nufUz bakimmdan beni kendinden daha az buluyorsan da; ma
§aallah, Allah'tan ba§ka kuvvet yoktur, demen Iaz1m degil miydi?» 
Bu ifade, onu te§vik ve tahrik i~in klillamlml§tlr. Yani bah~ene gir
digin zaman onu gortince hayret edip Allah'm sana lutfettigi nimet
lerden dolaJI O'na hamdetmen gerekmez miydi? Senden ba§kasma ver- . 
memi§ oldugu mal ve evlad1 sana verdigi i~in O'nu hamd ile zikret
men Iaz1m degil miydi? «Ma§aallah, Allah'tan ba§ka kuvvet yoktur, 
demen gerekmez miydi?» Bunun i~in ge~mi§lerden baz1Ian derler ki: 
Bir kimsenin, hali, mall ve c;ocugu birinin ho§una giderse, o kimse; 
ma§aallah Allah'tan ba§ka kuvv.et yoktur, desin. i§te bu soz, bu ayet-i 
kerime'den · almmi§tlr. Bu konuda merfu' bir hadis de vard1r. Hat1z 
Ebu Ya'la el-Mavslli, Musned'inde bu h'adisi tahric ederek der ki : 
Bize Cerrah ibn Mahled... Enes ibn Malik' den nakletti ki; Rasulul
lah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Hangi bir kula Allah e§, mal veya evlad 
nimetiyle lutufda bulunur da ve o ma§aallah, Allah'tan ba§ka kuvvet 
yoktur, derse olumden ba§ka her atet ondan uzakla§tlnhr. Ayetin 
~'viii §Oyle olmaktadlr : Bah~ene girdigin zaman; ma§aallah, Allah'
tan ba§ka kuvvet yoktur, demen gerekmez miydi.>> Haf1z Ebu'l-Feth 
el-Ezdi der ki: 'Raviler arasmda yer alan isa ibn Avn'm Abdtilmelik 
ibn Zurare kanahyla Enes'ten naklettigi rivayetler s'ahih degildir. 

imam Ahmed ibn Han bel der ki : Bize Muhammed ibn Ca'fer ... 
Ebu Hureyre'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §Oyle demi§ : Sana cen-
n~t hazinelerinden bir hazineyi gostereyim mi? Bu; ( . o }'1 J J ~ '1 · 

.i»u 'l'f ) Allah't'an ba§ka kuvvet yoktur, sozudur. Bu- hadisin riva-. . 

yetinde Ahmed ibn Hanbel tek kalrm§tlr. Sahih bir hadiste sabit ol
duguna gore Ebu Mus~ der ki: Rasulullah (s.a.) kendisine §oyle de
mi§: Sana cennet hazinelerinden bir hazine gostereyim mi? Bu; .. 
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( . .ii14 )II o})IJ JJ> )1. ~ «Allah'tan ba§kasmm gii~ ve kudreti yoktur.>> 
soziidiir. 

imam Ahmed der ki: Bana Bekr ibn isa .. . Ebu Hiireyre'den nak
letti ki; o, §6yle demi§ : Allah'm peygamberi bana; ey Ebu Hiireyre, 
sana Ar§'m altmdaki cennet hazinelerinden bir hazineyi gostereyim 
mi? dedi. Ben; anam babam sana kurban olsun, gaster, dedim. Rasu-
lullah buyurdu ki : ( .ii14 )II o})IJ JJ> )I ) demendir. Raviler arasm
da yer alan Ebu Belc der ki : Onun §6yle dedigini de zannediyorum : 
Bu takdirde Allah Teala; kulum Bana teslim oldu, Ben de onun tes
Iimiyyetini kabul ettim, der. Ebu Belc der ki : Amr; ben Ebu Hiirey-
re'ye ( -' :.ill4 )II o})IJ JJ>)I _) m1? dedi diye .sordum. 0, hay1r, benirn 
soyledigim , Kehf suresindeki §U ayettir dedi ve «M~aallah, Allah'tan 
ba§ka kuvvet yoktur, demen lazim degil miydi?)) ayetini okudu. 

ccRabb1m bana senin bah~enden daha iyisini verebilir.>> Ahirette 
senin bah<;enden daha iyisini bana verebilir <<Ve seninkinin iizerine 
bir felaket gonderir de kaypak bir toprak haline getirebilir.>> Yok ol
maz ve Jikllmaz sand1gm diinyada senin bah~enin iizerine gokten bir 
felaket gonderir de kaypak bir toprak haline getirebilir. ibn Abbas, 
Dahhak, Katade ve Malik ZiiJ:lri'den naklederler ki ( _ .. \:-JI ;r t~ ) 
ifadesi; gokten bir azab, demektir. Ayetten anla§Ilan · ise bunun aga
Cl ve ekini yak eden korkun~ bir yagmur oldugu manasma gelmesi
dir. Bunun i<;in ayetin ..devammda «Kaypak bir toprak haline getire
bilir.» buyuruimaktadir. Killi verimsiz bir toprak haline donduriir, 
orada hi<; bir ayak duramaz. ibn Abbas der ki :Hi<; bir bitkinin bit
medigi \!Orak bir toprak haline getirir . .. 

«Yahut suyu <;ekilir de bir daha bulamazsm.» Su yere batar yok 
olur. Bu, topragm yiiziine <;Ikip kaynayan gozenin Ziddi bir haldir. 
Kaybolan su, topragm altma dogru s1zar, gider. Nitekim Miilk sure
sinde Cenab-I Allah §Oyle buyuruyor: ccDe ki suy.iliuz yere batarsa 
soyleyin size kim tertemiz bir su kaynag1 getirebilir?» (Miilk, 30). 
Akan, armmi§, tertemiz bir suyu kim getirebilir? Burada ise Allah 
Teala: «Yahut suyu <;ekilir de bir daha bulamazsm.» buyuruyor. ( ... ) 
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42 - Nitekim urunleri yok edildL Sarfettigi emege 
H~I yanarak avuc;lann1 ogu1?turuyordn. <:;ardaklan hep 
yere dii1?mii~tu. Ve diyordu ki: Ne olayd1m, Rabb1ma hi(; 
kimseyi ortak ko~masaydim. 

43 - Allah'tan ba~ka ona yard1m edecek adamlan 
da yoktu. Kendi kendini de kurtaramad1. 

44 - i~te burada kudret ve hakimiyet, yaln1z hak 
olan Allah'1nd1r. Mukafatlandirma bak1m1ndan da haylr-
h olan, neticelendirme bak1m1ndan da hay1rh olan O'dur. 

Allah Teala buyuruyor ki : «Nitekim i.iri.inleri yok edildi.» Mallan 
ve ekinleri. Kasdedilen, bu katirin ba~ma amlan alnbetin gelmi~ ol
masidir. Nitekim daha once mi.i'min ki~i, onun gururlamp Allah'1 ta
mmazhkt'an geldigi bahgesine gokten bir felaketin inebilecegini soy
leyerek onu uyarm1~tl. «Sarfettigi emege igi yanarak avuglanm ogu~
turuyordu.» Katade diyor ki: Kaybolup giden mallarma igi yannn§, 
uzgun ve huzi.in dolu olarak avuglanm birbirine suruyor ve ogu~tu
ruyordu. Diyordu ki: Ne olayd1m, Rabbnna hig kimseyi ortak k~ma
yaydim. Allah'tan ba~ka ona yard1m edecek adamlan da yoktur.» Ne 
akrabas1, ne gocuklan, ne de onun ogi.indugu, gururland1g1 ve ustun
li.ik taslad1g1 gi.iglerinden hig birisi kendisine bir fayda veremez. «:Al
lah'tan b~ka ona yard1m edecek adamlan da yokj;ur. Kendi kendini 
de kurtaramad1. i§te burada kudret ve bakimiyet yalmz hak olan Al
lah'mdir.» Kurra · burada ihtilat etmi§tir. Kimisi bu ayetin «Kendi 
kendini de kurtaramad1 i~te burada.>> kavlinde durmaktad1rlar. Buna 
gore, Allah'm azabm1 hak ettikleri o yerde, onu kurtaracak ve koru
yacak kimse yoktu, manas1m vermekte ve «Kudret, hakimiyet -yalmz 
hak olan Allah'md1r.» kavlini yeni bir cumle ba§I olarak almaktadir
lar. Bir k1snn ise «Kendi ke.ndini de kurtaramadl.» kavlinde durmak
ta ve «i§te burada kudret ve hakimiyyet yalmz hak olan All~h'md1r)) 
kavlini yeni bir cumle ba~1. olarak almaktadirlar. Baz1lan l ~4J..'i)1 ~ ) 
kelimesinin okunU§l,mcia da ihtilat etmi~lerdir. Bir kiSffil vav harfilii 
usti.in okuyarak ( ~ 'Y _,ll ,. ) §eklinde okumu~lard1r ki, bu takdirde 
mana; orada baglanma ve dostluk Allah'a aittir, §eklinde olur .. Yani 

. mu'min, katir herkes orada Allah'a ve azab geldigi zaman Allah'm 
dostluguna boyun egmeye donerler, demektir. TJ.pk1 Gatir suresindeki 
.«Onlar Bizim azablmiZl gorunce dediler ki: Tek ba§ma Allah'a iman 
ettik ve O'na ortaklar sayd1g1mi.z §eylerin hepsini inkar ettik.>> (Ga
fir, 84). Firavun'dan haber verirken de Allah Teala §oyle buyurmak-
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tad1r: Firavun bogulacag1 anda: israilagullarmm iman ettiginden 
ba§ka tann almad1gma inand1m. Artlk ben de musliimanlardamm, 
dedi. ~imdi mi inandm? Daha once ba§ kald1rm1§ ve bazguncularda'1 
almu§tun.» . (Yunus, 90-91). Baz1lan da vav'm kesresi ile ( ~')')1 ) 
§eklinde okurlar ki; burada mana: Hukiim, yalmz hak olan Allah'm
dlr, §eklindedir. Aynca bazllan ( ~I · ) kelimesini velayet kelime·· 
sinin s1fat1 olarak merfu' akumu§lardlr. Tipk1 Allah Teala'mn §U kav
linde oldugu gibi : c(Bugun hukum Rahman alan Hakk'md1r. 0 gun 
kafirler i~in ~ok zorlu bir gun aldu.>> (Furkan, 26) Baz1lan da 
kelimenin sanundaki kaf1 kesre alarak ( ~I ) §eklinde akumu§lar
dlr ve bunun Allah Azze ve Celle'nin s1fatl aldugunu belirtmi§lerdir. 
T1pk1 §U ayet-i kerime'de aldugu gibi ccSanra onlar, gerek mevlalan 
alan Allah'a dondurtiliirler. Dikkat edin, huktim O'nundur. Ve 0, he
sab gorenlerin en sur'atlisidir.» (En' am, 62). Bunun i~in Allah Tea.Ia 
burada · <<Mukatatlandlrmak bak1mmdan da hay1rh olan, neticelendir
me bak1mmdan da hay1rh alan O'dur.» buyuruyar. Allah Azze ve Cel
le'ye yap1lan amellerin sevab1 haytr, ak1beti oviilmeye deger ve dogru 
bir ak1bettir. Binaenaleyh o, tamamen hay1rd1r. 

"'·~"' • / • / - > • 0 -.... > • / ,.. ~~'(~;~G\$~ ~,~, ... :-,~/,-:-·r .. ~~,;~\ \\:::·~"_l·. ~""' 
~' L , "' ., ,. \:"""' ,. ·~ ~ ~ ,. ~ u--~ ...c- '.J 

L"o ' \ O .) -*" . L 0 } \.0,- ~,:? / O' O-( ~ } \· ). / L 0 

. ~~,;~,~~~\)j\J.\ ~ '-':f;..Ji -~~ .i'S~ (~:),\!;J~ 

(W~~(~~;~~~~~b\i~t 
45 - Dunya hayatln1n · misalini de anlat onlara. 0 

gokten indirdigimiz su gibidir. Ki bununla yeryiizunde 
yeti~en bitkiler 'birbirine kan~Ir. Ama sonunda da ruzga
rm savuracag1 c;6rc;6pe doner. Allah, her ~eyin ustunde 
bir kudret sahibidir. 

46 - Mal ve ogullar dunya hayat1n1n zinetidir. Ama 
baki kalacak salih ameller, sevab olarak da, amel olarak 
da Rabbm1n katlnda daha hay1rhdrr. 

Allah Teala buyuruyar ki : Ey Muhammed, insanlara ccDunya ha
yatmm misalini de anl~t.» Onun zeval bulup yok almas1 ve yik1lmas1, 
ccGokten indirdigimiz su· gibidir. Ki bununla yeryuziinde yeti§en bit-
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kiler birbirine kan§lf.>> Taneliler boy salar, giizel ba§ak verir. Aga~
lar ~i~ek a~ar, ay'dmllk ve giizellik verir. Sonra biitiin bunlarm ardm
dan «Ama sonunda da riizgarm savuracag1 <;or~ope doner.» Kupkuru 
olur. Riizgar onlan birer birer aymp saga sola sa\!ar, savurur. «Allah 
her §eyin iisti.inde bir kudret sahibidir.» 0 her iki hali de meydana 
getirmeye muktedirdir. Allah Teala bu ornegi, diinya hayatma misal 
olmak . iizere bir~ok ayette tekrarlar. Mesela Yunus suresinde §Oyle bu
yurur : «'Di.inya hayatl; gokten indirdigimiz su gibidir. Onunla, insan 
ve hayvanlarm yiyerek beslendikleri bitkiler bol bol yeti§ir, yeryiizii 
renk renk, <;e§it ~e§it mapsullerle siislenir. Ve yerin sahibleri biitiin 
bunlara kadir olduklanm sand1klan s1rada; geceleyin veya giindiiziin 
emrimiz geliverir ve oraYl hi~ bir §ey bitirmemi§e ~eviririz. i§te Biz, 
ayetlerimizi dii§iinen insanlar i~in boylece uzun uzun a~1klanz.n (Yu- ' 
nU.s, '24). Ziimer suresinde ise §6yle buyurur: «Allah'm gokten bir su 
indirip onu yerlere kaynakiara yerle§tiren, sonra onunla tiirlii tiirlii 
ekinler yeti§tiren oldugunu gormez misin? Sonra onlan kurutur ki 
sen de onlan sapsan goriirsiin. Sonra da ~or~ope ~evirir. ~iiphesiz 

bunlarda ak1l sahipleri i~in ogiit vard1r.» (Ziimer, 21), Hadid suresin
de ise §6yle buyurur : «Bilin ki; diinya hayat1 ancak bir oyun, oyalan
ma, siis!Emme, aramzda ogunmek ve daha ~ok mal ve ~ocuk sahibi ol
mak davasmdan iba.rettir~ Bu; yagmurun bitirdigi, ekicilerin de ho
§Una giden bir bitkiye benzer. Sonra kuru, sapsan oldugu goriiliir. 
Sonra da o, bir ~or~op olur. Ahirette ~etin azab da vard1r. Allah'm 
hO§nudlugu ve ba~§lamas1 da vard1r. Diinya hayatl ise sadece aida
tiel bir g~inmedir. » (Hadid, 20) . Sahih hadiste de buyrulur ki; di.in
ya tatlld1r, yemye§ildir. 

<<Mal ve ogullar diinya hayatmm zinetidir.» Bu ayet-i kerime, Al-i 
i:mran suresindeki §U ayete benzemektedir : <<Kadmlardan, ogullardan, 
kantar kantar altun ve giimii§ten, ni§anh atlardan ve develerden ve 
ekinlerden gelen zevklere a§m dii§kiinliik; insanlar i~in siislenip ho§ 
gorUndii. Bunlar di.inya hayatmm ge~imidir. Oysa gidilecek yerin gii
zeli olan Allah katmdadir.» (Al-i imran, 14). Tegabiin suresinde ise 
§oyle buyurulur: <rDogrusu mallanmz da ~ocuklanmz da sizin i~in an
cak bir imtihand1r. Biiyiik miikafat ise Allah katmdadir.» (Tegabiin, 
15) . Yani Allah'a donmek, Allah'a ibadete yonelmek size -diinya i~in 
me§gul olmaktan ve bir §eyler toplamaktan daha haytrlldir. Bunun 
i~in Allah Teala: «'Ama baki kalacak salih ameller; sevab olarak da 

.. . J 

amel olarak da Rabbmm katmda daha haYirhdir.» buyuruyor. ibn Ab-
. bas, Said ibn Cubeyr ve Selef'ten bir ba§ka ki§i, «Baki kalaca-~ salih 
amellern ifactesinin be§ vakit ·namaz oldugunu soylemi§lerdir. At~ ibn 
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Ebu Rebah, Said ibn Cubeyr ise ibn Abbas'tan naklen «Baki kala
cak salih ameller» kavlinden maksad ( :)II ~I )I ,..»1-4:1-1 , .iill ~'-- 1, . .• 

• ,r,S'I ..:ill , ..:Ui i ) lafizlandir derler. Mi.i'minlerin emiri Affan oglu Os-
man (r.a.) a «Baki kalacak salih ameller» nedir'? diye soruldugunda 
o; La ilahe illallah, Siibhanallah, Elhamdiilillah, Allah'u Ekber, La 
havle vela kuvvete illa billah'tlr, diye kar§Ihk vermi~tir. imam Ahmed 
ibn Hanbel de bu rivayeti nakleder. Ebu Abdurahman el-Mukri' der 
ki : Bize Hayve ... Hz. Osman'm kolesi Haris'in §6yle dedigini i§ittigi~ 

ni haber verdi : Bir gun Hz. Osman oturmu§tu. Biz de beraberinde 
oturuyorduk. Muezzin geldi, Hz. Osman, bir kapla su istedi. Zannedi
yorum ki; o kap U\! batman alaoilecek bir kabtl. Hz. Osman abdest 
ald1, sonra dedi ki: Ben, Rasulullah (s.a.) m benim ald1g1m §U ab
dest gibi abdest ald1gm1 gordum. Abdest ald1ktan sonra buyurdu ki : 
Kim benim §U abdestim gibi abde~t ahr, sonra kalkar ve ogle nama
zmi k1larsa; sabahtan ogle namazma kadar onun gunahlan affedi
lir. Sonra ikindi namazm1 k1larsa, ogleden ikindiye kadar i§lemi§ ol .. 
dugu gunahlar affedilir. Sonra ak§am namazm1 kllarsa; iki~di ile ak
§am arasmdakiler bagi§lamr. Sonra yats1 namazm1 k1larsa, ak§amla 
yats1 arasmdakiler bagi§lamr. Sonra o, geceler ve gecesini uykuyla 
gecirir. ·Sonra kalkar, abdest ahr sabah namazm1 k1larsa; yats1 nama
ziyla sabah namazmm arasmdaki gtinahlan bagi§lamr. i§te iyiliklerin 
k:otUliikleri goturmesi budur. Orada bulunanlar dediler ki; iyilikler 
bunlar, ya «Baki kalacak salih ameller» nedir ey . Osman? Hz. Osman 
dedi ki: Bu, , ( , J~ )IJ , ,r,S'I ..:ill ' ..i»-4:1-1 , ..:ill~~ , ..:ill )II ~I )I 
.,..:il4 _~1 ojY,,f t1r. Bu rivayette Ahmed ibn Hanbel mi.inferid kalrm§
tlr. Malik, imare ibn Abdullah kanahyla, Said ibn Mtiseyyeb'in «Baki 
kalacak salih ameller» in ( , ~I .J.Il' ·, .4»1 'tl .JI )I , ..ll-4:1-1 , .iii I ~~ 

,. ..»4 )II o _,;)' J J .J>' )I J. . ) oldugun1i ·soyledigini rivayet eder. Mu-
hammed ibn Aclan der ki : imare §Oyle demi§ : Said ibn Mtiseyyeb 

· bana «Baki kalacak salih ameller» i sordu. Ben, namaz ve oructur, 
dedim de, o; tutturamadm, dedi. "Ben, zekat ve haccd1r, dedim de, o; 
tutturainadm, dedi. Bunlar §U be§ kelimedir : (' ,.4»1 ~~ .ii!L )II.JI )I 

ii.lu )II ;.;)1~-J.J>"'i .j.<'1 ..:illi' (, .iil..LJ-1 · >· 
1 • ..T ;., ~.r. ...._ 

ibn Cureyc der ki : Abdullah ibn Osm~n bana haber verdi ki; o, 
Abdullah ibn Omer'e <<Baki kalacak salih am~IJer))J ~ormU§._ .f\bdullah 
lbn c;>~er §6yle d.~mi§ : ( . 'J ~ )I ~I ~~- _, _#~~I . , .iii I )II ~! ·)' · 

.' ..:il4 )ll _o_j )I j · ) ibn cureyc, Ata ibn _Ebu Rebah'm da bOyle 
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decUglnl zikreder. Mud.hid ise ((Baki kalacak salih ameller)) in: 

.( , ~I .iill , . .iii\ ')\ .JI ') ' .iil..l..::L.f , .iii\ 0~ ) 
oldugunu soylemi§tir. Abdurrezzak dcr ki : Bize Ma'mer Hasan ve Ka
tade'den «Baki kalacak salih ameller;, kavli hakkmcla §6yle dedi~ini 
nakletti : ( .r,S""I.iil\ , .iii!: ')II 4!1 ') i. .iil..l..::L.I ' .iii\ 0~ ) 
i§te baki kalacak Salill ameJler b:.mlafdli~. I 

ibn Cerir Taberi der ki: Hasan ibn Sabah el-Bezzar'dan yazdi
gnn bir yaz1da gordum ki; o, Ebu Nasr kanahyla .. . Ebu Hureyre'den 

§Oyle nakletmi§ : Rasulullah (s.a.) §oyle buy~rdu : ( ~ Ail\ 0~ 
• .r,S'""I A» f. , Ail\ ')\ .JI ') , .ii1.4:1--l - ) baki kalacak sa-

lih amellerden imi§. 
ibn Cerir Taheri der ki bana Yunus .. . Ebu Said el-Hudri'den ri

vayet etti ki, Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§ : Baki kalacak salih 
amelleri \!Ok\!a tekrarlaym. Orada bulunanlar; bu da nedir ey Allah'
m Rasulu? demi§ler. Rasulullah buyurmu§ ki: Bu minnettir. 0 da 
nedir ey Allah'm Rasulii? dEmildiginde; tekbir, tehlil, tesbih, elham
dtilillah, vela havle vela kuvvete illa billah'tlr. Bu hadisi Ahmed ibn 
Hanbel Derrac kanahyla Ebu Said'den aym §ekilde nakleder. Aym hu
sll$u belirten ibn Vehb der ki: Bana Ebu Sahr haber verdi ki; Ab
dullah ibn Abdurahman'a Salim ibn AbduUah'm kolesi nakletmi§ ve 
§Oyle demi§: Salim, beni Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi'ye gonderdi 
ve dedi ki : Ona soyle, kabrin yamndaki k6§ede bana ugrasm. <;unkti 
ona ihtiyacrm var. Salim'in kolesi demi§ ki: Orada bulu§tular ve bir
birleriyle selamla§tilar. Sonra Salim ((Baki k'alacak sil,lih ameller)) i 

nasll saYlyorsun? 0, bu;nlar; { .', .r,S'""I .iill ' Ail\ 0~ ' .iill \'1 4!1 ') 
~4 \'1 o} ·\'J J.» \' ' ) tlr dedi. Salim ona Ia havle vela kuv

vete ilia billah'I ne zaman . ekledin? deyince, o; devamh boyle yapl
yordum, dedi. Salim iki veya U\! kerre yine ona bunu sordu, o go·rii
§tinden feragat etmedi ve oldugu gibi durdu. 0, tesbit edeyim mi? de
yince, 1Salim; evet, tesbit et, \!iinkii Ebu Eyyub el-Ansari bana anlatt1 
ki; Rasulullah {s.a.) m §byle dedigini o bizzat duymu§: Ben, gage 
gotiiriildiigiimde ihrahim ~leyhisselam bana gosterildi. ibrahim Aley
hisselam Hz. Cebrail'e, ·ey Cebrail beraberindeki de kim? dedi. 0 Mu
hammed'dir deyince; beni ai?;lrlay1p ho§ geldin, dedi. Sonra bana dedi 
ki : Ummetine emret de cennette dikecekleri aga\!lan. \!oi?;altsmlar. 
<;iin.kii oranm toprag1 giizel, arazisi geni§tir. Ben ~e; cennette dikile-
cekler nelerdir? dedim. 0; c' . .J.I~ \'1 oj ·\'J.J.» ') ) ' tlr, dedi. . 

itmam Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Yezid ... Nu'man ibn 
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Be§ir'den nakletti ki; o, §oyle demi§ : Yats1 rra.mazmdan sonra biz 
mescidde bu1unuyorduk ki, Rasulullah (s.a.) yamm1za geldi. Goziinii 
goge dogru dikti, sonra indirdi. Biz, gokte bir §eyler oldugunu san
dlk. Sonra buyurdu ki : Benden sonra yalan soyleyen ve zulmeden 
emirier gelecektir. Kim, onlarm yalamm dogrular ve zuliimlerini al
kl§larsa; ben, ondan degilim, o da benden degildir. Kim de onlarm 

· yalamm dogrulamaz ve onlara yaltak\!Ihk etmezse; o, bendendir, ben 
de, ondamm. Dikkat edin; subhanallah, elhamdiilillah, la ilahe illallah, 
Allah'ii Ekber, bunlar baki kalacak salih amellerdendir. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Afvan ... Ebu Selam kana
llyla Rasulullahm kolelerinden birinden nakletmi§ ki, Rasulullah (s.a.) 
§Oyle buyurmu§: Peh peh be§ §ey mizanda ne kadar ag1r gelir. Bun
lar la ilahe illaUah,_ Allah'ii Ekber, siibhanaUah, elhamdiilillah. Bir de 
vefat eden babas1 i\!in hay1r yapan salih evlad. Peh peh be§ §eye. Kim, 
bu be§ §eye yakin getirerek Allah'a vas11 olursa; cennete girer : Allah'a 
iman eder, ahirete inamr, cennete ve cehenneme inamr, Oldiikten son
ra dirilmeye ve hesaba in'amr. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Vehb ... Hassan ibn Atiy
ye'den nakletti ki; o, §Oyle derni§ : ~eddad ibn Evs (r.a.) bir seferdey
di. Bir yerde konaklam11~t1. Kolesine dedi ki : BI\!agi getir de onunla 
oynayahm. 0, bu~m reddetti ve dedi ki: Miisluman oldugumdan beri 
soylerni§ oldugum §U iki soziin di§mda ezip atabilecegin hi\! bir soz 
soylemedim. Sakm onu benden ahp nakletmeyin. Sadece size soyle
yecegim §U sozii saklaym : Rasulullah'm §Oyle buyurdugunu i§ittim : 
insanlann altm ve gumii§ biriktirdikleri zaman; siz de §U sozleri bi
riktiriniz: Allah'1m; Senden i§imde sebat niyaz ederim. Dogru yolda 
azimet dilE)rim. Nimetine §il.kretmek ~terim~ iba.detimi guzel yapmak 
temenni ederim. Selim bir kalb isterim. Dogru bir dil dilerim. Bildi- · 
gimin hayrrhs1m temenni ederim. Bildigimin kotiisunden Sana s1g1-
mnm. Bildigim §eydEm ·Send en af dilerim. Muhakkak ki gayblan bilen 
Sensin, Sen. Bu hadisi N esei de bir ba~ka kanalla ~eddad ibn ·Evs'.: 
ten nakleder. 

Taberani der ki : Abdullah Ibn Naciye... Sa'd ibn Cunade'den 
nakl~tti ki; o, §oyle demi§: Taif halkmdan Hz. Peygambere gelen ilk 
ki§i beri olmU§tum .. Sabahleyin erkence ailemin yamndan ayrllml§, 
ikindi vakti Mina'ya gelmi§, daga \!lktnl§, sonra inmi§·. ve Hz. Peygam
berin yanma gelip miisliiman olmm~tum. Hz. Peygamber bana ihlas 
ve Zilzal surelerini ogrettikten sonra, §U sozleri de ogretmi§ti : Sub- . 
hanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah, Allah'u Ekber. Ve; i§te baki 
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kalacak salih ameller bunlard1r, demi§ti. Tabenlni aym isnadla §U 
hadisi de rivayet eder: Kim geceleyin kalkar, abdest allr, agzma su 
verir sonra yiiz kerre siibhanallah, yiiz kerre elhamdiilillah, yiiz ker
re Allah'ii ekber, yiiz kerre la ilahe illallah derse, giinahlan bagi§la
mr. Ancak kan bedeli bunun d1§mdad1r. <;tinkti o, yok edilemez. 

Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm «Baki kalacak salih ameller_,, 
kavli hakkmda §byle dedigini ~akleder: Bu; ( ' . _r.S'"I .i»l , ~I ~I ..UI ~ _ 
_ . .i»l _,AA::....I , .i»~ ~I;_;~_, J_,:o--q!' .J.ll !.1_;\.:)' .4il..t.J:-I , ..:ill~~) sbzleriy
le Allah'1 zikretmek,~Rasultine salat ve selfun getirmek, orug tutmak, 
namaz k1lmak, haccetmek, sadaka vermek, kole azad etmek, cihad 
etmek, s1la-i rahimde bulunmak ve diger btitiin iyi amelleri i:§lemek
tir. i§te bunlar ba.ki kalacak saHh amellerdir. Gokler ve yeryiizii baki 
kald1g1 stirece soyleyenleri cennette baki k1lacak sozler bunlard1r. Avfi 
ise ibn Abbas'tan naklen; bunlarm gtizel sozler oldugunu, sayler. Ab
durrahman ibn Zeyd ibn Eslem de; bunlarm, her tiirlti salih amel
ler oldugunu bildirir ki, ibn Cerir merhum da bu gorti§ti tercih et
mi§tir. 

47 - Bir gun daglan ytiruturuz de sen, yeri dumduz 
goriirsun. Hie; birini blrakmaks1z1n toplanz onlan. 

48 - Saflar halinde Rabbma sunulduklannda onla
ra. 'andolsun ki sizi ilk kez yarattlg1m1z gibi Bize geldi
niz. Sizi toplamak ic;in bir soz vermedigimizi iddia etmil?-
tiniz degil mi? · 

49 - Kitab konuldugunda suc;lulann onda yaz1ll 
olandan korktuklann1 gorursiin. Vah bize, eyvah bi'ze, bu 
kitab nasll olmul? da kL'L<;U.k buyuk bir l?ey birakmaksizin 
hepsini saymll?, derler. <;unku butun i~lediklerini haz1r 
bulurlar. Ve Rabb1n kimseye a~la .zulm etmez. 
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Daglarm Yiiriitiildiigii Giin 

Allah Teala bu ayette, k1yametin deh§etinden ve o gun meydana 
gelecek buyiik i§lerden haber veriyor. Nitekim Tur suresinde de bu 
konuda §6yle buyurmaktarur : <<Gogun sarsildik<;a sarsilacagi, dagla
rm yuruduk<;e yuruyecegi gun. i§te o giin, dald1klan yerde oyalana
rak klyameti yalanlayanlara yaz1k olacak .>J (Tur, 9-12). Daglar yerle
rinden oynay1p yuriiyecek. Neml suresinde buyruldugu gibi : «Sen 
daglan gorur de katl madde samrsm. Halbuki onlar, bulutlarm ger;i
§i gibi ge<;erler.n (Neml, 88). Karia suresinde ise §6yle buyurur : «0 
gun daglar, atilmi§ pamuk gibi olur.J> (Karia, 5) . Taha suresinde ise 
§6yle buyurmaktadlr: ((Sana. daglan sorarlar. De ki: Rabb1m onlan, 
ufalayrp savuracak, yerlerini duz, kuru bir toprak haline getirecek. 
Orada ne \!Ukur, ne tumsek goreceksin. 0 giin hi~ blr tar::tfa sapma
dan bir davet<;iye uyarlar.n (Taha, 105-108). Allah Teala daglan yu
rutecegini, yuksekliklerin duzliige donu§ecegini ve yeryuzunu diiz, 
kuru bir toprak haline getirecegini, vadi ve dag diye bir §ey b1rakma
yacag1m bildiriyor. Nitekim burada da <<Daglan yuruturuz de sen yeri 
dumduz gorursun.>> Yeri dumdl.iz <;61 halinde goriirsiin. Ne saklana
cak hir yer, ne de bilinecek bir i§aret kahr. Bi.itiin insanlar Rablan
na ko§arlar. Hi<;bir kimse onlan Allah'tan gizleyip saklayamaz. ((Yeri 
dumduz gorursun.» Miicahid ve Katade derler ki : Orada ne saklam
lacak bir tiimsek, ne de bir vadi bulursun, demektir. Katade der ki : 
Ne bina ne aga.r; bulursun, demektir. ccHi(! birini b1rakmaks1zm top
lanz onlan.» 6ncekileri ve sonrakilerin hepsini bir tanesini birakma
dan toplanz. Ne biiyiik, ne kiir;uk hi<; birini b1rakmay1z. Vak1a sure
sinde buyruldugu gibi : «De ki oncekiler de, sonrakiler de belirli blr 
guniin vaktinde toplanacaklardir. )) (Vak1a, 49-50). Hud sureslnde ise 
§Oyle . buyurur : «0 giin; butiin insanlann toplanacag1 gundur ve o 
gorulecek gundiir.n (Hud, 103). 

«Saflar halinde Rabbma sunulduklarmda.n Burada butiin mahlU
katm Allah'm huzurunda tek bir saf llalinde duracagmm kasdedil
mi§ olmas1 muhtemeldir. Nitekim Allah Teala Nebe' suresinde §6yle 
buyurur : <dWh ve meleklerin saf halinde kalktiklan giin. 0 gunde 
Rahman'm izin verdiginden ba§kasi konu§amaz ve· o da dogruyu soy
ler.» (Nebe', 38). Aynca bu ifadenin insanlarm saf olarak kalkacak" 
Ian anlamma gelmesi de miimkundiir. Nitekim «Melekler saf saf olup 
Rabbmm emri gelince» kavlinde kasdedilen budur. (Fecr, 22) 

((Andolsun ki sizi, ilk kez yarattlgimiz gibi Bize geldlniz.1> Dirili§i 
inkar edenlerin kulaklanm r;mlatmak ve §ahidlerin gozu onunde on
Ian uyarmak ir;in soylenen bir sozdtir bu. Bu sebeple onlara hitab 
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edilerek §byle buyurulmu§tur: «Sizi toplamak i~in bir soz vermedigi
mizi iddia etmi§tiniz degil mi?1> Bu durumun ba§Imza gelecegini san
miyordunuz ve boyle bir §ey olmaz, diyordunuz degil mi? 

<~Kitab konuldugundal> Yani onemli onemsiz biiyiik, kii\!iik bir ~e
kirdek veya hurma kadar her §eyin i~inde kay1dh oldugu amel defte
ri konuldugunda. «SU\!lulann onda yaz1h olandan korktukla.nm go
riirsiin.» Yaptlklan kotii fiiller ve ~irkin i§lerden dolay1 korkarak 
«Vah. bize, eyvah bize, bu kitab nas1I olrnu§ da kii.~iik, biiyiik bir §ey 
b1rakmaks1zm hepsini saymi§, derler.)) Yananz ge~irdigimiz omre ve 
yaz1klar olsun kaybettigimiz f1rsatlara. Bu kitab biiyiik kii~iik ne 
amel i§lenmi§se, hi~ bir §ey b1rakmadan kaydediyor, zabtediyor ve ko
ruyor, derler. 

Taberani, onceki ayetin tefsirinde zikri ge~en Sa'd ibn Ciinade'
ye kadar uzanan isnadmda der ki: Sa'd ibn Ciinade §i:iyle dedi: Ra
sulullah (s.a.) Huneyn sava§mdan doniince; ~orak bir arazide konak
ladl. Orada hi\! bir §ey yoktu. Hz. Peygamber buyurdu ki : Toplamn, 
kim bir \!OP bulursa; onu getirsin. Kim bir odun veya ba§ka bir §ey 
bulursa; onunla gelsin. Bir siire ge\!meden bir tomar halinde topar
ladlk. Bunun iizerine Rasulullah (s.a.) buyurdu ki : ~unu goriiyor 
musunuz? i§te sizin bu odun ve ~bpii toplad1gm1z gibi sizden bir ki
§inin giinahlan toplamr. Oyleyse ki§i Allah'tan korksun da, biiytik 
veya kii.~iik hi~ bir gtinah i§lemesin. <;tinkii bunlann hepsi, onun 
aleyhinde sayilmi§tlr. 

«<;tinkti btitii.n i§lediklerini haz1r bulurlar.>> iyilik ve kottilii.kten 
her §eyin onda kay1dh oldugunu gortirler. Nitekim Allah Teala Al-i 

· imran suresinde de §6yle buyurma.ktad1r: «0 giin ki; herkes ne hay1r 
i§ledi ise kar§ISmda onu hazulanrni§ bulacak. Kotiiltikten ne yapml§
sa; lrendisiyle onun arasmda uzun bir mesafede olmasm1 ister.)) (Al-i 
imran, 30). K1yame suresinde de §6yle buyurulur : «0 gtin insana once 
ve sonra ne yapt1g1 bildirilir.» (K1yame, 13). Tank suresinde ise <<Bti
ttin saklllann a~1ga ~1kanld1g1 o gtin.» {Tank, 9) buyrulmaktadir. 
imam Ahmed der ki: Bize Ebu Velid ... Enes'ten nakletti ki; Rasulul
lah (s.a.) §byle buyurmu§ : K1yamet gtinti her zalimin bir sanca~ 
vard1r ve onunla tammr. Buhari ve Muslim ise, bu hadisi §U Iaf1zla 
tahric etmi§lerdir: K1yamet gi.inii her zfUim i\!in bir sancak dikilir. 

<eVe Rabb1n kimseye asia zulmetmez. )) Kullarmm btitiin amelle
rinde hiikmtinii verir ve hi~ bir~ne zulmetmez. Aksine affeder, vazge
~er, ac1r. Ve dini, hikmeti, adaleti ve kudreti uyarmca azab eder. Gti
nahkarlan ve kafirleri cehenneme doldurur. Sonra gtinahkarlan da 
kurtanr ve katirleri cehennemde ebedi olarak b1rak1r. Zulmetmeyen, 
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haddi a§mayan biricik hakim O'dur. Nitekim bu kanuda §6yle buyu
rur : <•Allah; §iiphesiz zerre kadar haks1zllk yapmaz. Zerre kadar iyi
lik yap1lsa, anu kat kat artmr. Ve kendi katmdan biiyiik bir miikafat 
verir.n (Nisa, 40). Enbiya suresinde ise §6yle buyurur : ((K1yamet giinii 
adil teraziyi kayanz. Hi<; bir nefse zulmedilmez. Bir hardal tanesi 
kadar bile alsa anu getiririz. Hesab gorenler olarak Biz yeteriz.n (En
biya, 47). Bu konuda pek <;ak ayet-i kerime vard1r, 

imam Ahmed der ki: Bize Yezid ... Abdullah ibn Muhammed'den 
nakletti ki a, Cabir ibn Abdullah'm §6yle dedigini duymu§ : Rasulul
lah ( s.a.) dan hadis dinlemi§ alan bir adam dan bana bir soz ula§tl. 
Bunun iizerine bir deve satm ald1m ve devemi yiikleyip yola koyul
dum. Bir ay gittim, nihayet ~am'a geldigimde bunun Abdullah ibn 
Enis aldugunu gordiim. Kap1e1ya dedim ki : Ona, Cabir kap1dachr, de. 
0; Abdullah'm oglu Cabir mi? dedi. Ben; evet, deyince; elbisesini ~ig
neyerek <;1ktl bana sanld1. Ben de ana sanld1m ve dedim ki : K1sas 

· kanusunda senin Rasulullah'dan bir hadis i§ittigin haberi bana ula§
tl. Onu duymadan once benim veya senin olmenden korkarak gelditn, 
dedim. 0 dedi ki : Rasulullah (s.a.) m §Oyle buyurdugunu i§ittim: 
Allah Azze ve Celie insanlan -veya kullan demi§ti- k1yamet_ giinii 
91plak, ba§l a<;1k ve ayak yalm alarak ha§reder. - -Ben, ( . \..r. 1) ke
limesi nedir? deyince o; iizerlerinde hi<; bir §ey bulunmEtz, deinektir 
dedi.- Sanra uzaktan v~ yakmdan herkesin i§itecegi bir sesle onlara 
§6yle seslenir : :Melik benim. Deyyan benim. Cehennem ehlinden hi<; 
bir kimsenin cermet ehlinden herhangi bir ki.~ide alan hakkm1 alma
dan cehenneme girmesi gerekmez. 0, cennet ehlinden hi<; bir kimse 
de cehennem ehlinden iizerinde hakk1 bulundugu halde cennete gire
mez. Ta ki ben ondan hakk1m alay1m. Hatta bir tokat bile alsa. Ab
dullah ibn •Enis dedi ki : Biz, bu nasll olur Allah Azze ve Celle'nin 
huzuruna <;lplak, ba§l a<;1k ve iistiinde hi<; bir §ey bulunmadan gel·· 
meyecek miyiz? dedik. Rasulullah buyurdu ki : iyilikler ve kotiiliik
lerle. ·~u'be, A vam ibn Muzahim kanahyla Osman ibn Affan'dan nak-

. letti ki, Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§ : K1yamet giinii boynuzlu 
ko9tan boynuzsuz ko<; hakkm1 alacaktlr. Bunu imam Abdullah ibn 
Ahmed rivayet eder ve bunun bir<;ok yonden §ahidleri de vard1r. Biz 
bu kanuyu Enbiya suresinde «K1yamet giinii adil teraziye koyanz. 
Hi<; bir nefse zulmedilmez.n (Enbiya, 47) kavli ile <<Biz Kitabda hi<; 
bir §eyi eksik b1rakmad1k. Sanra anlar Rablarma toplamrlar.n (En'am, 
38) ayetlerinin tefsirinde zikrPttik. . 

DOKUZUNCU CiLDiN SONU 




